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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

بر نتایج، ابتکارات، مترتب ی و معنوی تمامی حقوق ماد

هایِ ناشیییی ان ان ای ایژ هشوه ، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب می دانشگااه مقق  اردبیلیمتعلق به 

ان ایژ اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نای 

ش و  ستاد راهنما و دان شگاه محقق اردبیلی، نای ا دان

 بالمانع است.

 

 

 یکارشناسآموخته دان  مصگطیی ییرناادمغانلواین انب 

 دانشکده بازاریابیگرای   -مدیریت بازرگانی رشته ارشد

 به شیییماره دانشگگگااه مقق  اردبیلی علوم اجتماعی

ان  11/70/00کییه در تییاری    0011701179 دانشییی ویی

واکنش به  تأثیر تحصیلی خود تحت عنوان: " نامههایان

یانجی خود  با نقش م فاداری  ید بر و طه خر غات نق تبلی

 شوی که:ای، متعهد می" دفاع نموده پنداره مشتری

گونه مدرك را قبالً براي دریافت هیچ نامههایان( ایژ 9

تحصییییلا یا به عنوان هرگونه فعا یت هشوهشیییی در 

ها و مؤسسات آمونشی و هشوهشی داخل و سایر دانشگاه

 ای.کشور ارائه ننمودهخارج ان 

 نامه( مسییلو یت ّییّحت و سییقی تمامی مندریات هایان2

 گیری.تحصیلی خود را بر عهده می

، حاّییل هشوه  ان ای شییده توسیی  نامههایان( ایژ 9

 باشد.این انب می

( در مواردي كه ان دسیییتاوردهاي علما و هشوهشیییا 4

ای، مطابق ضواب  و مقّررات دیگران اسیتااده نموده

ّل امانتداری علمی، نای منبع  مربوطه و با رعایت ا

مورد استااده و سایر مشخصات آن را در متژ و فهرست 

 ای.منابع ذكر نموده

( چنانچه بعد ان فراغت ان تحصیل، قصد استااده یا 5

برداري اعی ان نشر كتاب، ثبت اختراع هر گونه بهره

 هرا داشته باشی، ان حون نامههایانو ... ان ایژ 

معاونت هشوهشییا و فّناوری دانشییگاه محقق اردبیلی، 

 م ونهاي النی را اخذ نمایی.

 نامههایانمستخرج ان ایژ  مقا ه ( در ّیورت ارائه6

ها و ها، سمینارها، گردهماییها، کنارانسدر همای 

انواع م الت، نای دانشگاه محقق اردبیلی را در كنار 

راهنما و مشاور( نای نویسندگان )دانش و و اساتید 

 ذکر نمایی.

( چنیانچه در هر مقطع نمانا، خال  موارد فوق ثابت 7

یمله ابطال مدرك ان شیییود، عواقب ناشیییا ان آن )

، طرح شییکایت توسیی  دانشییگاه و ...( را تحصیییلا



دانی هذیری و دانشگاه محقق اردبیلی را م ان میما

با این انب مطابق ضیییواب  و مقّررات مربوطه رفتار 

 ید.نما

 
 

 

 

 مصطفی شیرنژادمغانلو

 امضا 

 94/77/11 تاری 
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بررسی میزان تأثیر پاسخ عاطفی و پاسخ شناختی به تبلیغات نقطه خرید بر وفاداری نگرشی و  هدف: 
د ارائه مدلی که بتوان به من وررفتاری مشتتتریان با در ن ر گرفتن نقش میانجی خود پنداره مشتتتری 

 گیری وفاداری در مشتریان را تبیین نماید.نحوه شکل

ای واقع در مشتری متعلق به پنج برند فروشگاه زنجیره 957مربوط به های داده شناسی پژوهش:روش

 مدل معادلات ساختاری به شیوه حداکثر درستنمایی بکار برده شد. لیوتحلهیتجزشهر اردبیل جهت 

ها نشتتان داد، واکنش به تبلیغات نقطه خرید )اعا از عاطفی و شتتناختی( رابطه یافته :هایافته

با ابعاد وفاداری )نگرشتتتی و رفتاری( دارد. همننین نقش میانجی خود مستتتتقیا و معناداری 

پنداره مشتتتتری در رابطه میان پاستتتخ عاطفی و شتتتناختی به تبلیغات نقطه خرید روی ابعاد 

 وفاداری، معنادار بود.
توان گفت مشتتریان ی  فروشگاه، در مواجهه با تبلیغات نقطه خرید، مفاهیمی را یاد می گیری:نتیجه

استتخ کنند. اگر پگیرند )پاستتخ شتتناختی( و نستتبت به آن تبلیغات نگرش )پاستتخ عاطفی( پیدا میمی

شتناختی و عاطفی شتکل گرفته با خود پنداره مشتتری همسو باشد باعف افزایش وفاداری )نگرشی و 

تواند به مدیران برندها کم  کند تا اثربخشی طراحی این نتایج می شود.رفتاری( در مشتری می

تبلیغات نقطه خرید را افزایش داده و از طریق افزایش وفاداری مشتتتریان، ستتودآوری را بهبود 

 بخشند.

تبلیغات نقطه خرید، وفاداری، وفاداری نگرشی، وفاداری رفتاری، پاسخ عاطفی، پاسخ  های کلیدی:واژه

 .شناختی، خود پنداره مشتری

 
 





 مطالبفهرست 

 
 

 5 ................................................................................................................................ اثر  تیبرگ اصالت و مالک

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... به ایتقد

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یسپاسگزار ۀصفح

 1 ................................................................................................................................................................... دهیچک

 99................................................................................................................................................. فهرست مطالب

 95....................................................................................................................... هانوشتو کوته ایفهرست علا

 96.............................................................................................................................................. هافهرست جدول

 79................................................................................................................................................ هافهرست شکل

 91............................................................................................................................................ هاوستیفهرست پ

 91............................................................................................................................................ مقدمه و هدف -9

 91 ...................................................................................... مسئله انیب -9-9

 22 ..................................................................... پژوهش تیضرورت و اهم -9-2

 22 .................................................................................. اهداف پژوهش -9-9

 22........................................................................................................................ یاهداف ن ر -9-9-9

 29................................................................................................................... یاهداف کاربرد -9-9-2

 29 ................................................................. پژوهش یهاهیو فرضسوالات  -9-4

 24 ........................................................................... پژوهش یشناسروش -9-5

 24........................................................................................................................ یآمار جامعه -9-5-9

 24..........................................................................و برآورد حجا نمونه یریگروش نمونه -9-5-2

 24....................................................................... ها و اطلاعاتداده یابزار و روش گردآور -9-5-9



 21 فهرست مطالب

 24 ................................................................................... قلمرو پژوهش -9-6

 24.................................................................................................... پژوهش یوعقلمرو موض -9-6-9

 24.......................................................................................................... پژوهش یمحل اجرا -9-6-2

 24.......................................................................................................... پژوهش ین اجرازما -9-6-9

 25 ............................................... پژوهش یرهایمتغ یتایو عمل یمفهوم فیتعر -9-7

 25................................................................................................................... یرفتار یوفادار -9-7-9

 25................................................................................................................... ینگرش یوفادار -9-7-2

 25............................................................................. دینقطه خر غاتیبه تبل یعاطفپاسخ  -9-7-9

 25.......................................................................... دینقطه خر غاتیبه تبل یپاسخ شناخت -9-7-4

 25............................................................................................................ یخود پنداره مشتر -9-7-5

 27........................................................................................................................... قینه تحقیشیو پ یمبان -2

 27.........................................................................................................دینقطه خر غاتیواکنش به تبل -2-9

 27................................................................ دینقطه خر غاتیو تبل یباور و نگرش مشتر -2-9-9

 Error! Bookmark notدینقطه خر غاتیبه تبل یو عاطف یپاسخ شناخت -2-9-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................... کنندهخود پنداره مصرف -2-2

 .Error! Bookmark not defined ....................... مفهوم خود پنداره و انواع آن -2-2-9

 .Error! Bookmark not defined ............. دیکارکرد خود پنداره در رفتار خر -2-2-2

 .Error! Bookmark not defined .................. یخود پنداره مشتر یریگاندازه -2-2-9

 .Error! Bookmark not defined ............................................................... یمشتر یوفادار -2-9

 .Error! Bookmark not defined ............. و ابعاد آن یمشتر یفادارمفهوم و -2-9-9

 okmark not defined.Error! Bo ...................... یمشتر یوفادار جادیا ندیفرا -2-9-2

 .Error! Bookmark not defined .............. یمشتر یوفادار یریگنحوه اندازه -2-9-9

 Error! Bookmarkیمشتر یخود پنداره و وفادار د،ینقطه خر غاتیتبل انیارتباط م -2-4

not defined. 



 21 فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined .............................................. انجام شده قاتیمرور تحق -2-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................ پژوهش یچارچوب مفهوم -2-6

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... قیروش تحق -9

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... اجرا ندیفرا -9-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... نوع پژوهش -9-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... پژوهش یجامعه آمار -9-9

 rk not defined.Error! Bookma ................................... یریگحجا نمونه و روش نمونه -9-4

 .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریگابزار اندازه -9-5

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. هاداده یورآجمع -9-6

 .Error! Bookmark not defined .................................................... هاداده لیو تحل هیتجز -9-7

 Error! Bookmark not(سیدورافتاده )آزمون ماهالانوب یدادهها ییشناسا -9-7-9

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ................. رهینرمال بودن چند متغ یبررس -9-7-2

 .Error! Bookmark not defined ....................... برآورد پارامترها وهیش نییتع -9-7-9

 .Error! Bookmark not defined ......................... یمدل مفهوم یعامل لیتحل -9-7-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................... یمدل عامل ییروا -9-7-5

 ot defined.Error! Bookmark n .......................................... یمدل عامل ییایپا -9-7-6

 .Error! Bookmark not defined ................................ یمعادلات ساختار مدل -9-7-7

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... آزمون سوبل -9-7-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................... پژوهش یهاافتهیج و ینتا -4

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... هانمونه یفیآمار توص -4-9

 Error! Bookmark notیخود پنداره مشتر ریمتغ یاکتشاف یعامل لیتحل -4-2

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................یعامل لیمدل تحل -4-9

 .Error! Bookmark not defined .................................................... یعامل لیو تحل هیتجز -4-4



 21 فهرست مطالب

 .Error! Bookmark not defined ................................................. یمدل معادلات ساختار -4-5

 efined.Error! Bookmark not d ..................... یبرازش مدل معادلات ساختار ییکوین -4-6

 .Error! Bookmark not defined .............. ایمربوط به اثرات مستق یهاهیآزمون فرض -4-7

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ اول هیفرض -4-7-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... دوم هیفرض -4-7-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... سوم هیفرض -4-7-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................... چهارم هیفرض -4-7-4

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ نها هیفرض -4-7-5

 Error! Bookmark not)آزمون سوبل( یگریانجیمربوط به نقش م یهاهیفرض -4-1

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... پنجا هیفرض -4-1-9

 ed.Error! Bookmark not defin .................................................... ششا هیفرض -4-1-2

 .Error! Bookmark not defined ..................................................... هفتا هیفرض -4-1-9

 .Error! Bookmark not defined ................................................... هشتا هیفرض -4-1-4

 .Error! Bookmark not defined ...............................................................یریگجهیبحف و نت -5

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................ هاافتهی -5-9

 .Error! Bookmark not defined ....................................................................... یریگجهینت -5-2

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ شنهاداتیپ -5-9

 .Error! Bookmark not defined ....................... پژوهش ینهادات کاربردشیپ -5-9-9

 .Error! Bookmark not defined .......................... پژوهش ییاجرا شنهاداتیپ -5-9-2

 .Error! Bookmark not defined ...................................................................... هاتیمحدود -5-4

 rror! Bookmark not defined.E .........................................................................................منابع -9

 .Error! Bookmark not defined ...........................................................................................هاوستیپ

 



 هانوشتکوتهعلایا و فهرست 

 

  Point Of Purchase POP نقطه خرید

مراحل چهارگانه )توجه، علاقه، 

 خواست و اقدام( در فرایند خرید

Attention Interest Desire Action AIDA 

های نرم افزار تجزیه و تحلیل داده

 آماری شرکت آی. بی. ام.

Statistical Package for the Social 

Sciences 
SPSS 

های برآورد پارامترها در یکی از روش

 معادلات رگرسیونی

Maximum Likelihood ML  

آزمون مربوط به مناسب بودن تعداد 

 ها در معادلات رگرسیونینمونه

Kaiser–Meyer Oklin KMO  

 Affective Response AR پاسخ عاطفی

 Cognitive Response CR پاسخ شناختی

 Self-Concept SC خود پنداره

 Attitudinal Loyalty AL وفاداری نگرشی

 Behavioral Loyalty BL وفاداری رفتاری

 Normed chi-square χ2/DF شاخص خی دو بهنجار شده

 Goodness of Fit Index GFI شاخص نیکویی برازش

 Adjusted Goodness of Fit Index AGFI برازش اصلاح شدهشاخص نیکویی 

 Comparative Fit Index CFI شاخص برازش تطبیقی

 Root Mean Squared Error of ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

Approximation 

RMSEA 

 
 

 

 



 هافهرست جدول

 

 59 ......................................................................................... هانمونهی شناخت تیجمع: نیمرخ 9-4جدول 

 59 ........................................................................................... : شاخص وزنی متغیرهای تحقیق2-4جدول 

 51 .................. و آزمون کرویت بارتلت برای متغیر خود پنداره مشتری KMO: آزمون 9-4جدول 

داشتتتت خطی، مقتادیر ویژه و بتارهتتای عتتاملی متغیرهتتای خود پنتتداره : نتتتایج ها4-4جتدول 

 51 ............................................................................................................................................................... مشتری

 69 ......................................................................................................... ها: همبستگی میان سازه5-4جدول 

 64 .................................................................................................................. تحلیل عاملی : نتایج6-4جدول 

 66 ......................................................................................................... های برازش مدل: شخص7-4جدول 

 67 ................................................ : نتایج آزمون فرضیات بر مبنای مدل معادلات ساختاری1-4جدول 

 61 ................................................................................................................... : نتایج آزمون سوبل1-4جدول 

 

 



 هاشکلفهرست 

 

 5 .......................................................................................: رابطه میان خود پنداره و تصویر برند9-2شکل 

 97 .................................................... های مختلف خود پندارهگیری جنبهاندازههای : مقیاس2-2شکل 

 95 ........................................................................................... :مدل وفاداری مشتری به فروشگاه9-2شکل 

 97 .......................................................................... : مدل چرخه ارزش ویژه برند موسسه دافی4-2شکل 

 47 .......................................................................................................: چارچوب مفهومی پژوهش5-2شکل 

 49 .............................................................................. : شاخص وزنی متغیرها به تفکی  برندها9-4شکل 

 41 .............................................................................. ها: شاخص وزنی متغیرها برای کل نمونه2-4شکل 

 41 ................................................................................... تخمین استاندارد-: مدل تحلیل عاملی9-4 شکل

 57 ..........................................................................تخمین استاندارد-: مدل معادلات ساختاری4-4شکل 

 



 هافهرست پیوست

 

 17 ...................................................................................................................................... : پرسشنامه9پیوست 

 11 ........................................................................................................... های موردبررسی: فروشگاه2پیوست 

11 ......................................................................................................................... خروجی نرم افزار :9پیوست 



 

 مقدمه و هدف -1

 

 بیان مسئله -1-1

ود. شی موفق محسوب میوکارهاکسبوفاداری مشتریان، هسته اصلی مدیریت ارتباط با مشتریان 

ای ههای بالا و کاهش در هزینهچراکه از طریق افزایش در خرید، حساسیت کمتر نسبت به قیمت

(. Wirtz & Lovelock, 2016, p 668-675شود )ها میخرید باعف افزایش ستودآوری شترکت

)شناسایی  1هایی چون ارزش مشتریتر از رفتار خرید داشتته و با ستنجهوفاداری، مفهومی وستیع

)نحوه تخصیص منابع شرکت  2مشتتریانی که ارزش بیشتتری برای شترکت دارند(، ارزش شترکت

د یا وی راجع به حفظ مشتری موجریگایتصمبرای افزایش ارزش آن( و تخصیص منابع بازاریابی )

(، 2774) 4و لمان 3(. گوپتاStrivastava et al., 2016) اندخوردهگرهتمرکز روی مشتری جدید( 

 97تا  22درصتدی در نرخ حفظ مشتتری، منجر به افزایش چشمگیر  5اند ی  رشتد نشتان داده

کاران بازاریابی در پژوهش و اندرشود. بدین دلیل دستدرصتدی در ارزش طول عمر مشتتری می

مند به درک نیروهایی هستتتند که در ایجاد، رشتتد و حفظ تعاملات موفق با مشتتتری، ، علاقهعمل

در مدیریت وفاداری  هاشتترکتدهد ، شتتواهد نشتتان میوجودنیباا(. Sese et al., 2013) مؤثرند

درصتتد  15، شتتدهانجام(. طبق ی  تحقیق Spann et al., 2019مشتتتری، مشتتکلاتی دارند )

 41، دارند. در مقابل، هاآنمشتتتریان تصتتور بر توانمندی شتترکت در تلاش مرتتاعف برای حفظ 

نمایند اولویت اصتتتلی شتتترکت خود، اعتراف می عنوانبهدرصتتتد متدیران به ناتوانی از این مها 

(Handley, 2013)دن ای حاکی است از امکان خطرناک و یا مرر بو. علاوه بر این، شواهد فزاینده

(.  Berson (2000); Ascarza et al. (2016); Ascarza (2018)های حفظ مشتتتری )کمپین

ر من والعاده وفاداری مشتتری، مطالعه عوامل مرتب  با وفاداری مشتتتری بهبا توجه به اهمیت فوق

توان منجر به افزایش وفاداری مشتتتتریان شتتتد، برای دانشتتتگاهیان و پاستتتخ به اینکه چگونه می
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 (.Chang & Zhang (2016); Ascarza et al. (2018)بازاریابی، حیاتی است ) متخصصان

تاکنون تحقیقات بستتیاری در شتتناستتایی عوامل تأثیرگ ار بر وفاداری مشتتتریان صتتورت گرفته، 

پینیدگی ستتتیستتتتا و پینیدگی مفهوم وفاداری استتتت. عمده تحقیقات  دو جنبهها بیانگر یافته

 عمدتا  )علل( رفتار که  1هامحرکمتمایز جای داد: دسته اول؛ به  توان در سه دستهگ شتته را می

ی ستتازمدلی جابهعناصتتر مختلف آمیخته محصتتول روی وفاداری مشتتتری  تأثیری ستتازمدلبه 

 .Luethge & Darley (2019); Datta et alاند )رفتار، پرداخته دهندهنشانفرایندهای اساسی 

هتا، بکار گیریرفتتار را برای افزایش دقتت در انتدازه 2بین(. دستتتتته دوم؛ عوامتل پیش((2015)

ها از درک بین(. البتته تمتایز میان تعیین بهترین پیشTamaddoni et al., 2015انتد )گرفتته

دلایل حفظ مشتتتری، ضتتروری استتت. برای مثال، ممکن استتت متغیرهای جمعیت شتتناختی، 

ان شتوند تا مشتریباعف می ندرتبه بین مناستبی برای حفظ مشتتری باشتد اما این متغیرهاپیش

را در  3ی تحلیلیهامدل(. و دستتتته ستتتوم؛ Ascarza et al., 2018شتتترکتت را ترک گویند )

 دیآیبرمتبیین موضتتوع  درصتتدد، هایبازگیری همنون تئوری های تصتتمیاکه با متد ردیگیبرم

(Esteves, 2014 توجه به این ستتته گروه مطالعات و ایجاد ارتباط بین .)ها به درک بهتری از آن

، تبلیغات نقطه خرید شتتتدهپرداختهکند. یکی از این عوامل که به آن کمتر ابعتاد رفتار کم  می

 (.Jansson et al., 2002شود )است که جزو آمیخته ترویج محسوب می

ی فیزیکی هارستتانه، پوستتترها ، نمایشتتگرها و ستتایر  هاغرفه( شتتامل POPتبلیغات نقطه خرید )

ی را اشتتغال فروشتتخردهدر ی  فروشتتگاه  مشتتاهدهقابلی تجاری استتت که ستتطوح هاامیپ حاوی

درصتتد تصتتمیمات خرید در  75المللی تبلیغات نقطه خرید، . طبق گزارش موستتستته بینکنندیم

نقطه  شتتودیمی باعف فروشتخرده(. اهمیت Liljenwall, 2004, p26گیرد )فروشتگاه شتکل می

(. Horstmann, 2017) کنندگانمصرفشد و ها منبع اطلاعاتی برای خرید ها وسیله ارتباطی با

از  شود ناشیداده می کنندگانغیتبلهای بازاریابی نقطه خرید در استراتژی اهمیتی که به تبلیغات

شتتوند یا تغییر گرفته می نقطه خرید این عقیده استتت که بستتیاری از تصتتمیمات خرید نهایی در

هایی وجود دارد که شتتترط خرید را ایجاد کنند  فرصتتتتی برای ایجاد محرکیتابند و بنابراین می

(Silveira & Marreiros, 2014 تحقیقات اخیر حاکی استتتت از تأثیر تبلیغات روی وفاداری .)

(. Grewal et al. (2019)؛ (9916پاشتتازاده )؛ (9917د. شتتاهرخ )؛ (9917) یالهمشتتتریان )

اپ یر ننوعی تبلیغات روی وفاداری اجتناب عنوانبهطه خرید را توان تأثیر تبلیغات نقمی جتهیدرنت

 فرض نمود. 

بدیهی استتت شتتناستتایی میزان و جهت اثرگ اری تبلیغات نقطه خرید بر وفاداری مشتتتریان، به 
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هایی اثربخش و کارا جهت به حداکثر رسانی ارزش برای مشتری و گیری ابزارها و استراتژیشتکل

های ههزین بالا رفتناز رویگردانی مشتریان،  جهیدرنتمنجر خواهد شد و  متعاقب آن منافع شرکت،

 ی بازاریابی در حفظ مشتریان کاسته خواهد شد.هاتلاشخرید برای شرکت و شکست 

ناسی شعلاوه بر مطالعات بسیار اندک درزمینۀ تبلیغات نقطه خرید، تحقیقات پیشین نقش جامعه

اند. خود پنداره در همه نداره مشتتتتری را نادیده گرفتهخود پ ژهیوبهروانی و عوامتل شتتتخصتتتی 

های خود که در مصتترف نقش دارد جنبه نیرگ ارتریتأثترین و مها چراکهها مها استتت فرهنگ

ت هایی که فرد نسبهای مختلف تفاوت دارد. خود پنداره ترکیبی است از نگرشنستبت به فرهنگ

متادرزبو و هاوکینز  زعابته(. Mothersbaugh & Hawkins, 2016, p420بته خودش دارد )

ه ، هر چگریدیعبارتبه( بستتتتته بته خود پنتداره افراد، تأثیر تبلیغات متفاوت خواهد بود. 2796)

با خود پنداره فرد تطابق داشتتتته باشتتتد اثرگ اری بیشتتتتری خواهد داشتتتت.  شتتتدهارائهتبلیغ 

صتتورت گرفته نشتتان داده هرچه خود پنداره فرد با محصتتول/برند مطابقت  را یاخهایی که پژوهش

 ییو رضا ینوروز؛ (9914و نصر ) یاهرودیس ،یعلویابد )داشته باشد وفاداری مشتری افزایش می

(9917).) 

ای و قصد خرید های زنجیرهل ا آگاهی از تبلیغات نقطه خرید در درک نگرش مربوط به فروشتگاه

مشتری، حیاتی خواهد بود. زیرا در  خود پندارهو تداوم آن با در ن ر گرفتن عوامل شتخصی مانند 

ی لأهاخهای بازاریابی اهمیت بسزایی دارد. با توجه به ها و استراتژیبندی و تعیین ستیاستبخش

 ستبه د، ضمن کند فایتواند ایپژوهش م نهیشیدر توستعه پ یشتنهادیکه طرح پ ینقشتم کور، 

تبلیغات نقطه خرید در وفاداری مشتتتریان، اجرای این تحقیق در  تأثیرتر از آوردن بینشتتی عمیق

تری از حوزه مطالعاتی در اختیار ی استان اردبیل خواهد توانست دیدگاه روشنفروشخردهصتنعت 

ن، راهگشا کارشتناستان، مدیران و پژوهشتگران قرار دهد که در تفستیر چگونگی وفاداری مشتریا

 خواهد بود.

تبلیغات و خود پنداره بر وفاداری  تأثیردر خصتتتوص  شتتتدهمطرحی هادگاهیدبتا در ن ر گرفتن 

 نزیمادرزبو و هاوکو  (9917د. شاهرخ )(، 2791ی گریوال و همکاران )هادگاهید ژهیوبهمشتریان، 

 ریناپ اجتنابتبلیغات نقطه خرید و خود پنداره مشتری بر رفتار خرید را  تأثیرتوان ، می(2796)

تبلیغات نقطه خرید  تأثیرماند که باید بررستتتی شتتتود، چگونگی آننته بتاقی می  تلقی کرد امتا

مشتتتتری استتتت تا بتوان در تبیین علل  خود پنداره/کتاهش وفاداری با در ن ر گرفتن شیبرافزا

 وفاداری مشتری بکار بست.

ۀ مدیریت ارتباط با مشتتتتریان هر شتتترکتی )اعا از دولتی، نیدرزمبینش منتج از طرح پیش رو، 

نگاه، ب-مشتتتری، بنگاه-ای )بنگاهغیرانتفاعی، خدماتی، بازرگانی و صتتنعتی( و با هر ستتطب رابطه

مندی خواهد داشتت. طرح حاضر، ضمن برجسته نمودن اهمیت و درک دولت(، قابلیت بهره-بنگاه
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ی بازاریابی بالأخص تبلیغات نقطه خرید و هاتلاشداری مشتتتتری، در هدفمند ستتتاختن علل وفا

برای متخصتتصتتان، محققان و مدیرانی که درگیر مدیریت ارتباط با  ژهیوبهتوستتعه دانش موجود 

 خواهد بود. مؤثرمشتری هستند 

بر ( لمستتق ریعنوان متغ)بهاثر واکنش به تبلیغات نقطه خرید  یرو، بررست شیطرح پ ییهدف غا

خود پنداره مشتتتری ( با در ن ر گرفتن وابستتته یرهایعنوان متغ)به وفاداری نگرشتتی و رفتاری

)اعا  لیاستان اردب ایهای زنجیرهنفر از مشتتریان فروشگاه 914بین در  (میانجی ریعنوان متغ)به

 خواهد بود. از خصوصی و دولتی(

 ضرورت و اهمیت پاوهش -1-2

تبلیغات و خود پنداره بر وفاداری مشتتتریان،  تأثیردر خصتتوص  شتتدهمطرحی هادگاهیدبا در ن ر گرفتن 

توان ، می(2796) نزیمادرزبو و هاوکو  (9917د. شاهرخ )(، 2791ی گریوال و همکاران )هادگاهید ژهیوبه
آننه باقی   تلقی کرد اما ریناپ اجتنابتبلیغات نقطه خرید و خود پنداره مشتتتتری بر رفتار خرید را  تأثیر

رفتن /کاهش وفاداری با در ن ر گشیبرافزاتبلیغات نقطه خرید  تأثیرماند که باید بررسی شود، چگونگی می

مشتری است تا بتوان در تبیین علل وفاداری مشتری بکار بست. بینش منتج از طرح پیش رو،  خود پنداره

غیرانتفاعی، خدماتی، بازرگانی و صنعتی(  در زمینۀ مدیریت ارتباط با مشتریان هر شرکتی )اعا از دولتی،

مندی خواهد داشتتت. طرح دولت(، قابلیت بهره-بنگاه، بنگاه-مشتتتری، بنگاه-ای )بنگاهو با هر ستتطب رابطه

ی بازاریابی هاتلاشحاضر، ضمن برجسته نمودن اهمیت و درک علل وفاداری مشتری، در هدفمند ساختن 

برای متخصصان، محققان و مدیرانی که درگیر  ژهیوبهانش موجود بالأخص تبلیغات نقطه خرید و توستعه د

اثر واکنش به  یرو، بررستتت شیطرح پ ییهدف غاخواهد بود.  مؤثرمدیریت ارتباط با مشتتتتری هستتتتند 

( با ابستهو یرهایعنوان متغ)به بر وفاداری نگرشی و رفتاری( مستتقل ریعنوان متغ)بهتبلیغات نقطه خرید 

های نفر از مشتتتریان فروشتتگاه 914بین در  (میانجی ریعنوان متغ)بهپنداره مشتتتری  خوددر ن ر گرفتن 

 خواهد بود. )اعا از خصوصی و دولتی( لیاستان اردب ایزنجیره

 اهداف پاوهش -1-3

 اهداف نظری -1-3-1

تعییژ ارتباط میان واکن  مشیییتری به تبلی ات 

نقطه خرید با وفاداری نگرشییییی و رفتاری 

 مشتری.
خود هنداره مشیییتری در رابطه میان  تعییژ نق 

ید و  طه خر به تبلی ات نق واکن  مشییییتری 

 وفاداری نگرشی و رفتاری مشتری.
تعییژ ارتباط میان وفاداری نگرشیییی و رفتاری 

 در بیژ مشتریان.
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 اهداف کاربردی -1-3-2

ارائه مد ی سییییاده و کاربردی برای ای اد  .9

ای های نن یرهوفاداری در مشییتریان فروشییگاه

نی بر تبلی ات نقطه خرید و خود هنداره مبت

 مشتری است.

های شییناختی و عاطای شییناسییایی موثرتریژ ینبه

تبلی ات نقطه خرید در ای اد وفاداری نگرشی 

 و رفتاری.

های گیری نگرش مشییییترییان فروشییییگاهانیدانه

ای واقع در اردبیل نسییبت به تبلی ات نن یره

 ها.نقطه خرید در ایژ فروشگاه

ری میزان وفاداری نگرشی و رفتاری در گیاندانه

ای واقع در های نن یرهبیژ مشیتریان فروشگاه

 اردبیل.

 های پاوهشسواالت و فرضیه -1-4

 چه ارتباطی میان واکنش به تبلیغات نقطه خرید و وفاداری نگرشی و رفتاری وجود دارد؟ -9

 رابطه معناداری وجود دارد.: بین پاسخ عاطفی به تبلیغات نقطه خرید و وفاداری نگرشی، 9 فرضیه
 وجود دارد. یرابطه معنادار ،رفتاری یو وفادار دینقطه خر غاتیبه تبل یپاسخ عاطف نیب :2فرضیه 

 بین پاسخ شناختی به تبلیغات نقطه خرید و وفاداری نگرشی، رابطه معناداری وجود دارد. :9فرضیه 

 وجود دارد. یرابطه معنادار ،رفتاری یارو وفاد دینقطه خر غاتیبه تبل یپاسخ شناخت نی: ب4فرضیه 

خود پنداره مشتتتری، چه نقشتتی  ،وفاداری نگرشتتیو  واکنش به تبلیغات نقطه خرید انیارتباط م در -2

 ؟دارد

ش وفاداری نگرشی، نق پاسخ عاطفی به تبلیغات نقطه خرید و نیبخود پنداره مشتری در رابطه  :5فرضیه 

 دارد. میانجی

 ،ینگرش یو وفادار دینقطه خر غاتیبه تبل یپاستخ شتناخت نیدر رابطه ب یخود پنداره مشتتر :6فرضتیه 

 دارد. یانجینقش م

خود پنداره مشتتتتری، چه نقشتتتی  ،وفاداری رفتاریو  واکنش به تبلیغات نقطه خرید انیارتباط م در -9

 ؟دارد

 وفاداری رفتاری، نقش طه خرید وپاسخ عاطفی به تبلیغات نق نیبخود پنداره مشتری در رابطه  :7فرضیه 

 دارد. میانجی
 ،یرفتار یو وفادار دینقطه خر غاتیبه تبل شتتناختیپاستتخ  نیدر رابطه ب یخود پنداره مشتتتر :1فرضتتیه 

 دارد. یانجینقش م

 چه ارتباطی میان وفاداری نگرشی و وفاداری رفتاری وجود دارد؟ -4

 معناداری با وفاداری رفتاری دارد.وفاداری نگرشی، رابطه مستقیا و  :1فرضیه 
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 یناسی پاوهشروش -1-5

 جامعه آماری -1-5-1

ای دولتی و خصوصی موجود های زنجیرهی شامل تمام مشتریان فروشگاهموردبررستجامعه آماری 

 دهد.در استان اردبیل را تشکیل می

 گیری و برآورد حجم نمونهروش نمونه -1-5-2

ها به روش آزمودنیبالاتر از صتتتد هزار نفر استتتت ل ا  موردبررستتتیبا توجه به اینکه حجا جامعه 

نمونه  914برابر با  انتخاب و (9911)حافظ نیا، طبق جدول مورگان گیری تصتتادفی ستتاده نمونه

 تعیین گردید.

 ها و اطالعاتابزار و روش گردآوری داده -1-5-3

آوری ادبیات پژوهش که برای جمع ای شتتتامل بر کتاب، مقالات، و غیرهعلتاوه بر مطالعه کتابخانه

آوری های اولیه استت که از طریق پرستشنامه جمعهای تحقیق، از نوع دادهبکار خواهد رفت، داده

( 9919(، عزیزی و همکاران )2795استاندارد )برگرفته از تاکور و کائور ) پرسشنامه خواهد شتد.

تخصصی  سؤال 24(( بین آنها توزیع خواهد شد. این پرسشنامه حاوی 2799و وانگ و همکاران )

 .گردیده استارائه  9شماره که به پیوست است ی شناخت تیجمع سؤال 5و 

 قلمرو پاوهش -1-6

 قلمرو موضوعی پاوهش -1-6-1

ها جزو تحقیقات توصتتیفی روش گرداوری داده ازن رماهیت کاربردی بوده و  ازن رپیش رو، طرح 

 گیرد.و پیمایشی قرار می

 مقل اجرای پاوهش -1-6-2

 هایشهر اردبیل با نامای )دولتی و خصتوصتی( واقع در های زنجیرهتحقیق پیش رو، در فروشتگاه

 شود.می آذربایجان، افق کوروش، جامبو، رفاه و هفت اجرا

 زمان اجرای پاوهش -1-6-3

 های موردبندی و تجزیه و تحلیل دادهآوری، طبقهزمان سپری شده برای توزیع پرسشنامه و جمع

به طول انجامیده  24/71/9911تا  25/76/9911روز از تاریخ  67نیتاز جهت انجام این تحقیق، 

 است.
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 تعریف میهومی و عملیاتی متغیرهای پاوهش -1-7

 اری رفتاریوفاد -1-7-1

ها برند یا خدمات وفاداری رفتاری به مفهوم رفتار مشتتتتریان برای خرید مجدد به دلیل اینکه آن

( و در تعریف عملیاتی، Jiang et al. (2015); Zeithaml et al. (1996)خاصی را دوست دارند )

از تحقیق که  استتت یوفادار رفتاریبه ستتوالات مربوط به بعد  انیپاستتخ مشتتتروفاداری رفتاری 

 ( گرفته شده است.9919عزیزی و همکاران )

 وفاداری ناریی -1-7-2

ی مشتتریان برای خرید مجدد و توصیه به شتناختروانوفاداری نگرشتی به مفهوم علاقه عاطفی یا 

( و در تعریف عملیاتی، Baumann et al. (2012); Bowen & Shoemaker (1998)دیگران )

ق که از تحقیمربوط به بعد نگرشتی وفاداری استت  به ستوالاتوفاداری نگرشتی پاستخ مشتتریان 

 ( گرفته شده است.9919عزیزی و همکاران )

 پاسخ عاطیی به تبلیغات نقطه خرید -1-7-3

(، عبارت استتتت از موادی که در ی  محل 2777تبلیغتات نقطته خرید، طبق تعریف شتتتیم  )

 & Amechi)به نقل از اندشتتدهستتاخته ی برای اثرگ اری رفتار خرید مؤثر مشتتتریانفروشتتخرده

Long, 2013  .)زیرا مشتتتریان ممکن  ،ی  تبلیغ می تواند احستتاستتات مثبت و منفی ایجاد کند

، ، انتقادیکننده ، امیدوارانه، گرم ، مهربان، متفکرطنز آمیز، شتتتاد، کننده را ستتترگرم آناستتتت 

 & Burkeشتتتود )گفته میستتترکش یا آزار دهنده ببینن که به آن پاستتتخ عاطفی به تبلیغات 

Edell, 1989.)  ،اسخ پ از به تبلیغات نقطه خرید عبارت استت پاستخ عاطفیو در تعریف عملیاتی

( 2799که از تحقیق وانگ و همکاران )است  تبلیغات نقطه خریدعد عاطفی مشتریان به سوالات بُ

 گرفته شده است.

 پاسخ یناختی به تبلیغات نقطه خرید -1-7-4

برای  ایلجهت تمنگرش نسبت به تبلیغات پاستخ شناختی به تبلیغات نقطه خرید عبارت است از 

 پاستتتخگویی مطلوب یا نامطلوب به محرک تبلیغاتی خاص در ی  موقعیت خاص در معرض دید

(Lutz, 1985) در تعریف عملیاتی، پاستخ شتناختی به تبلیغات نقطه خرید عبارت است از پاسخ .

( 2799که از تحقیق وانگ و همکاران ) ات بُعد شتتناختی تبلیغات نقطه خریدمشتتتریان به ستتوال

 .گرفته شده است

 خود پنداره مشتری -1-7-5

افکار و احستتاستتات فرد راجع به خودش  تیکلمن ور از خود پنداره مشتتتری، عبارت استتت از 
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و در تعریف عملیاتی، خود پنداره  .(Mothersbaugh & Hawkins, 2016) شتتی   یعنوان به

که از تحقیق تاکور و کائور گویه مفهوم خود پنداره  92یان به مشتری عبارت است از پاسخ مشتر

 .است ( اتخاذ شده2795)

 



  یتقق نهیشیو پ یمبان -2

 

 واکنش به تبلیغات نقطه خرید -2-1

 تبلیغات نقطه خریدباور و نارش مشتری و  -2-1-1

برای رفتار ثابت  افتهیآموزش( نگرش، عبارت استت از استعداد 9916شتیفمن و وایزنبلت ) زعابه

تواند کالا/خدمت، برند، ای مستتاعد یا نامستتاعد دائا نستتبت به ی  چیز مشتتخص که میبه شتتیوه

های مستتتاعد یا نامستتتاعد از تجربه مستتتتقیا با ، بازتاب ارزیابیهانگرشتبلیغات و غیره باشتتتد. 

ها و دیگر منابع اطلاعاتی در دستتترس محصتتول، توصتتیه دیگران، قرار گرفتن در معرض رستتانه

ی  برند/محصول برای خریدن یا نخریدن  هاآناست که موجب ایجاد انگیزه در  کنندگانمصترف

کننده یابد: مؤلفه شناختی )عقاید مصرفتشکیل می مؤلفهشتود. طبق این ن ر، نگرش از سته می

نستتبت به ی  پدیده که از طریق تجربه مستتتقیا یا کستتب اطلاعات از منابع مختلف به دستتت 

 کننده نستبت به محصول/برند( و مؤلفه رفتاریآورد(، مؤلفه عاطفی )احستاستات کلی مصترفمی

-295، ص 9916ای خاص( )شتتیفمن و وایزنبلت، کننده به رفتار به شتیوه)نیت و قصتد مصتترف

(. اما رویکرد دیگری نیز وجود دارد که بین باورها )معرفت شتتتناختی پیرامون ی  پدیده( و 296

( با اتکا 9919شود. موون و مینور )ها( تمایز قائل میها )احساسات عاطفی نسبت به پدیدهنگرش

(، نگرش را احستتاستتات موافق، مخالف یا منفعل به ی  محرک در ن ر 1929) 8ن ر ترستتتونبه 

گیرند. طبق این رویکرد که مدل این تحقیق بر مبنای آن شکل گرفته، پاسخ شناختی )باور( و می

 دهدکننده نستتبت به ی  پدیده، دو ستتازه مستتتقل از ها را تشتتکیل میعاطفی )نگرش( مصتترف

 (.299، ص 9919)موون و مینور، 

دهند: کننده انجام میذخیره شتتده و چهار وفیفه مها برای مصتترف بلندمدتها در حاف ه نگرش

کنند که بیشتتترین تحستتین و ی احستتاستتات خود را ابراز میاگونهبهگرایانه )مردم وفیفه منفعت

 ری برایکمترین تنبیه را از جانب دیگران در پی داشتتتته باشتتتد. مانند، افهارات مثبت به مشتتتت

 ی خشن دنیای بیرون محاف ت هاتیواقعافزایش احتمال فروش(، وفیفه دفاع از خود )مردم را از 

                                                             
8 L. L. Thurstone 
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Abstract 

Research Aim:  Investigating the effect of affective and cognitive response to 

point of purchase advertising on attitudinal and behavioral loyalty by 
considering the mediating role of customer self-concept in order to provide 

a model that can explain how loyalty is formed in customers. 
Research method: Data related to 357 customers belonging to five brands of 
chain stores located in Ardabil were used to analyze the structural equation 

model with maximum likelihood method. 
Findings: Findings showed that the reaction to point of purchase 
advertisements (both affective and cognitive) has a direct and significant 

relationship with the dimensions of loyalty (attitudinal and behavioral). Also, 

the mediating role of the customer's self-concept in the relationship between 

affective and cognitive response to point-of-purchase advertisements on the 
dimensions of loyalty was significant. 
Conclusion: It can be said that the customers of a store, in the face of point of 

purchase ads, learn concepts (cognitive response) and make attitudes towards 
it (affective response). If the formed cognitive and affective response is in 

line with the customer's self-concept, it will increase loyalty (attitudinal and 

behavioral) in the customer. These results can help brand managers increase 
the effectiveness of point-of-purchase advertising design and improve 

profitability by increasing customer loyalty. 
 

Keywords: Point-Of-Purchase Advertising, Loyalty, Attitudinal Loyalty, 
Behavioral Loyalty, Affective Response, Cognitive Response, Customer Self-

Concept. 
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