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 -9دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی
-2دانـشـجـوی دکــتــری بـازاریــابـی ،دانـشــکـده مدیـریــت و حـســابـداری ،دانـشــگـاه شـهیـد بـهشـتی
 -9اسـتـادیـار و مـدیـر گـروه بـازرگـانـی ،دانـشـکـده مـدیـریـت و حـسابـداری ،دانـشـگـاه شـهـیـد بـهشـتی
-1دانشیار و عضو هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی ،دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه شهید بهشتی

چکیده
نظام بانکی ایران یکی از مهمترین بخش های اقتصاد ایران است وطـی دهـه اریـر ایـن صـنات رقـابتی تـر شـده اسـت
بنابراین بررورداری از مزیت رقابتی بیش از پیش اهمیت یافته است و بانکها در تالشند تـا قابلیـتهـای بهـره بـرداری از
منابع و داراییهای نـاملمو

رـویش را ارتقـا دهنـ د در ایـن فضـا افـزایش ارزش ویـژه برنـد یکـی از اهـدای بازاریـابی

بانکهاست با توجه به این که شهرت بانک عامل مهمی در تقویت ارزش ویژه برنـد بانـکهـا تلقـی مـیشـود ،طـی ایـن
پژوهش تالش شد تا اثر مذکور در نظام بانکی ایران ارزیابی شود این پژوهش به روش کمـی بـا اسـتهاده از پرسشـنامه در
کالن شهر تهران با نمونهای شامل 212نهرانجام شد نتایج نشان دادکه اثر شهرت بانک از دیدگاه مشـتری بـر ارزش ویـژه
کلی برند بانک مثبت است )  (t=6.16 ,β=0.56و اثراعتماد به برندبانک بر «شهرت بانک از دیـدگاه مشـتری » (t=8.93

)  ,β=0.80به مراتب قوی تر از اثر تو صیه کالمی دیگران بر «شهرت بانک از دیدگاه مشـتری ( (t=3.19 ,β=0.22اسـت
تهسیر این یافته آن است که در حوزه ردمات بانکی توصیه کالمی توسط دیگران نمیتواند در اقناع مشتری برای اسـتهاده
از ردمات بانکها چندان موثر باشد یکی از پیشنهادهای ایـن مقاهـه ضـرورت ایجـاد یـک مقیـا

بـومی بـرای سـنجش

شهرت بانک از دیدگاه مشتری است از نوآوریهای پژوهش حاضر ارایه چهـار سـازه مختلـر بـرای  WOMاسـت کـه
توسط ماتریس «ماهیت – محتوای» ارتباط توضیح داده شده است
واژههای کلیدی :شهرت از دیدگاه مشتری -ارزش ویژه برند -اعتماد به برند  -تو صیه کالمی توسط دیگران

* نویسنده مسؤول

azizi.sbu@gmail.com
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آتیلگان 1و همکاران ( )2335مینویسند" :نقـش مهـم و

مقدمه
برند و ارزش ویژه آن درزمره مهمتـرین عناصـر در

راهبــردی ارزش ویــژه برنــد بــرای کمــک بــه اتخــا

زنجیره رلق ارزش به شمار میآینـد "تـالش در جهـت

تصـــمیمهـــای مـــدیریتی و ایجـــاد مزیـــت رقـــابتی

تاریر روابط بین مشتریان و برند ها بـه پیـدایش مههـوم

اســت "اوهســن )2338( 93اظهــار داشــته" :برنــد قــوی

ارزش ویژه برند منجر شد"(عزیزی و همکاران)9919 ،

مــیتوانــد بــا ارزش تــرین دارایــی هــر موسســه تجــاری

چندین دهه است که سازه ارزش ویژه برند مـورد توجـه

محســوش شــود ،چــون موجــب مــیگــردد حاشـیه ســود

پژوهشــگران حــوزه بازاریـــابی قــرار گرفتــه اســـت و

بیشتر ،کاناههای همکاری بهتـر و مزایـای دیگـری عایـد

پژوهشگران متاددی آثار مثبت ارزش ویـژه برنـد را در

موسســه بشــود" یکــی از صــنایع رــدماتی مهــم صــنات

نیمـــه اول دهـــه 9113در زمینـــههـــای مختلـــر نشـــان

بانکــداری اســت در ایــن صــنات ،ارزش ویــژه برنــد

داده اند وپژوهشهای آن زمـان مبنـای مناسـبی را بـرای

قدرتمند ،بانـکهـا را توانمنـد مـیسـازد تـا مشـتریان را

کار پژوهشگران بادی به وجـود آورده اسـت از جملـه

بهترحهظ نموده و منافع رود را افـزایش دهنـد یکـی از

این آثار در زمینه ارزش ویژه برند میتوان به موارد زیـر

موضــوعات پشــتیبان برنــد شــهرت اســت در کشــور مــا

اشاره نمود:

مطاهاات شهرت در ردمات بانکی فقط حدود یک دهه

ســودهای آینــده و جریــانهــای نقــدی بلندم ـد ت

است که آاـاز شـده و پـژوهش در ایـن زمینـه نوظهـور

(سریواســتاوا و شــوکر ،)9119،9تمایــل مصــری کننــده

می تواند بسترسـاز پـژوهشهـای آتـی باشـد شـهرت از

برای پردارت قیمت باالتر (کلـر )9119 ،2بهبـود قیمـت

دارایــیهــای نــا ملمــو

اســت و بــه عنــوان یــک منبــع

ســها م (ســایمون و ســوهیوان ،)9119 ،9مزیــت رقــابتی

استراتژیک میتواند به رلق ارزش وایجاد مزیت رقابتی

پایـــدار (بهـــاراد واج 1و همکـــاران ،)9119 ،تصـــمیم

منجــر شــود بــه عبــارت دیگــر قابلیــت بهــره بــرداری از

گیریهـای تملـک و اداـامهـا (ماهاجـان 5و همکـاران،

شهرت سازمان میتواند به سودآوری آن منجر شود

)9111
اهمیت ارزش ویـژه برنـد تاحـدی اسـت کـه آکـر

2

()9119وکلــــــــر( )9119ویووهمکــــــــاران)2333( 7
تأکیدکرده اند" :هر فااهیت بازاریابی برای سارتن ،اداره
کردن و بهره برداری کردن از ارزش ویژه برنـد اسـت "
بری )2333( 8برندگذاری را سنگ اصلی بنای رـدمات
بازاریــابی در قــرن بیســت و یکــم مارفـی کــرده اســت

1 Srivastava & Shoker
2 Keller
3 Simon & Sullivan
4 Baharadawaj
5 Mahajan
6 Aaker
7 Yoo et al
8 Berry

9 Atilgan & et al
10 Olsen
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شکل ( )1چرخه شهرت – خلق ارزش
منبع(:شیهانی و استابل )2393

هدی این پـژوهش کـه در تابسـتان  9911در تهـران
انجــام شــد ،ارزیــابی اثــر دو مت یــر «اعتمــاد بــه برنــد» و

 مکتب فکری تطبیقی که در آن شهرت مترادی باتصویر دانسته میشود.

«توصـیه کالمــی توسـط دیگــران» بـر «شــهرت بانــک از

 -مکتب فکری تمایزی که در آن شهرت و تصـویر

دیدگاه مشتری» و همچنین اثر « شهرت بانک ازدیـدگاه

متمــایز از یکدیگردانســته مــیشــوند صــاحب نظــران

مشـــتری» بـــر «ارزش ویـــژه برنـــد بانـــک» اســـت از

تمایزی رود به  9شاره تقسیم میشوند:

نوآوری های پژوهش حاضر ارایـه چهـار سـازه مختلـر

شاره اول در این شاره پژوهشگران مهاهیم تصـویر

برای  WOMاست که توسط ماتریس «ماهیت -محتوای

و شـــهرت را مهـــاهیمی کـــامال متهـــاوت و مســـتقل از

ارتباط» توضیح داده شده است

یکدیگر دانستهاند
شاره دوم گروهی از محققان هسـتند کـه «شـهرت»

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

را از عوامل سازنده «تصویر» میدانند

شهرت

شـاره سـوم ایـن شـاره شـامل محققـانی اسـت کــه

واهش و بتی )2337( 9ریشههای تاریخی پـژوهش در

«تصویر» را از عوامل سازنده «شهرت» میدانند

مــورد شــهرت را حــداقل در ســه مبحــا از مطاهاــات

نگارنــدگان مقاهـــه حاضــر پیـــرو مکتــب فکـــری

بازاریابی یافتهاند این مباحا عبارتند از :موانـع ورود بـه

تمـــایزیانـــد و در شـــاره اول قـــرار دارنـــد ،زیـــرا

بازار ،مدیریت کیهیت ،هزینه مبادهه همچنین از منظـری

ماتقدند":شهرت مبتنی بر عملکرد در طول زمـان اسـت

دیگر در بررسی مطاهاات انجام شده در مورد شـهرت 2

در حاهی که شـکل گیـری تصـویر حاصـل ارتباطـات و

مکتب فکری وجود دارد

تبلی ات کوتاه مدت است(".ردادادحسـینی و رضـوانی،
)9981
1 Walsh & Beatty
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تاریر یگانهای بـرای سـازه شـهرت وجـود نـدارد

ارزش ویژه برند

یکی از دالیـل تنـوع در تاریـر شـهرت آن اسـت کـه

ارزش و یژه برند هم در ادبیات بازار یـابی و هـم در

کاربرد ایـن سـازه در حـوزههـای تخصصـی مختلـر از

ادبیات ماهی مطرح است دراین پژوهش منظور از ارزش

جمله سازمان و مـدیریت ،اسـتراتژی ،بازاریـابی ،جاماـه

ویژه برند« ،ارزش و یژه برند مبتنی بر مشتری» است کـه

شناسی و روان شناسی است نجم روشن ( )9913نوشـته

در ادبیات بازار یابی مطرح است و به منابع ارزش آفرین

است" :حتی در حوزه بازاریابی نیز تاریـر ثـابتی بـرای

برند از دیدگاه مشتری مـیپـردازد کلـر ( )2338ماتقـد

شــهرت وجــود نــدارد " از آنجــا کــه «شــهرت» نتیجــه

است":قدرت برند در آمورتهها و تجـاربی نههتـه اسـت

ارزیابی ینهاان اسـت و در هـر ارزیـابی مایـار ارزیـابی

کــه مشــتر یــان در طــی زمــان نســبت بــه برنــد کســب

تایین کننده نتایج است و از سوی دیگر ینهاان مختلـر

نمودهاند" کلر ( )9119می نویسد":در دیدگاه مبتنی بـر

مایارهای ارزیابی مختلهی دارند ،یک بانک میتوانـد از

مصــری کننــده ،ارزش ویــژه برنــد باتوجــه بــه واکــنش

دیدگاه گروههای ینهع متهاوت ،شـهرتهـای متهـاوتی

مشتریان به نام برند ارزش گذاری میشود "پژوهشگران

داشته باشد هذا تأکید میشود ایـن پـژوهش محـدود بـه

با دیدگاه مبتنی بر مصری کننده رـود نیـز بـه دو دسـته

شــهرت بانــک از دیــدگاه مشــتری اســت «شــهرت از

تقس ـیم مــیشــوند گروهــی بــه مطاهاــه رفتــار مشــتری

دیدگاه مشتری» را واهش و بتـی ( )2337بـرای نخسـتین

پردارتــهانــد کــه فارکوهــار )9181( 9از پیشــگامان ایــن

بـــار مههـــوم ســـازی کردنـــد تاریر آنهـــا چنـــین

گروه است و گروهی دیگر تأکید بـر ادراکـات مشـتری

اســت":ارزیــابی کلــی مشــتریان از شــرکت بــر مبنــای

داشتهاند که ماهاجان 2و همکاران ( )9111در زمـره ایـن

واکنششان نسبت به کاال،ردمات و ارتباطات شـرکت و

گروه هستند براسا

یافتههـای ماهاجـان و همکـارانش

تاامالتشان با شرکت ویا نمایند گانشان"

( ،)9111ســطح ادرام مشــتری مــیتوانــد بــرای ارزش

واهش و بتی برای سنجش شهرت از دیدگاه مشتری
در صنایع ردماتی یک مقیا

گذاری ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری استهاده شود

حـاوی  28سـوال ایجـاد

کردنــد و س ـ س آن را بــا حهــظ اعتبــار و پایــا ی در 95
ســوال رالصــه نمودنــد مقیــا

«شــهرت از دیــدگاه

مشتری» شامل پتج بُاد اسـت – 9 :مشـتری محـوری-2،
کارفرمــای رــوش بــودن - 9 ،قابــل اطمینــان و از هحــا
مــاهی قــوی  -1ارایــه کــردن رــدمات بــا کیهیــت -5
مسئوهیت اجتماعی و محیطی

1 Farquhar
2 Mahajan & et al
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جدول ( )1خالصه نتایج حاصل از تحقیقات ارزش ویژه برند
محقق (سال)
آکر ()9119
تیلور ()2331
آتیلکان و
همکاران ()2335

عنوان پژوهش
مدیریت ارزش ویژه برند

نتایج
ارزش ویژه برند با پشتیبانی از ارزش مشتریان به برند به
طور ایرمستقیم ارزش شرکت را افزایش میدهد

اهمیت نسبی ارزش ویژه برند بر وفاداری

ارزش ویژه برند بر هر دو باد نگرشی و رفتاری وفاداری

مشتری

موثر است

شارصهای ارزش ویژه برند

وینتــــرز )9119( 9مــــینویســــد" :اندیشــــمندان

تداعی برند بر وفاداری مصری کننده تاثیرگذار است و
برای شرکت و مصریکننده "ارزش" ایجاد میکند
توصیه کالمی )(WOM

برداشت های گوناگونی از ارزش ویژه برند داشـتهانـد "

برای  WOMکه از حـروی اول عبـارت word of

مینه )2335( 2استدالل میکند" :دهیـل تنـوع در تاریـر

mouthتشکیل شده ،ماادلهـای فارسـی مختلهـی ارایـه

ارزش ویژه برند آن است که از دیدگاههـای مختلـر و

شده است :از جمله تبلیغ دهان به دهان ،توصیه شـهاهی،

بــا اهــدای متهــاوت تاریــر شــده اســت " ســایمون و

تبلیغ توصیهای ،تبلی ـات کالمـی ،توصـیه کالمـی شـاید

ســوهیوان(  )9119اظهــار داشــتهانــد" :بــه راــم تاــاریر

نامناسبترین ماادل تبلیغ دهان به دهان است که تـداعی

مختلهی که برای ارزش ویژه برند وجود دارد یک وفاق

گر تنهس دهان به دهان و مانای تحت اهلهظی اصـطالح

هســت و فصــل مشــترم همــه تاــاریر آن اســت کــه

انگلیسی  WOMاسـت " هیتـوین 9و همکـاران ()2338

«بخشـی از ارزش محصــول ناشـی از نــام آن اســت»" در

توصــیه کالمــی را بــه عنــوان ارتباطــات بــین مصــری

متون قدیمی ادبیات بازاریـابی بررـی از صـاحب نظـران

کنندگان در مورد محصول ،رـدمات و شـرکت کـه در

قلمرو واژه ارزش ویژه برند را محدود به ارزیابی مهاهیم

آن منابع مستقل از نهو تجاری هستند ،تاریر کردهاند

هنی مشتریان نمودهاند و برری دیگر ایـن قلمـرو را تـا

تأکید میشود کـه درعـین حـال ایـن ارتباطـات ماهیـت

مهاهیم رفتـاری افـزودهانـد آکـر ( )9119مههـوم ارزش

تجــاری ندارنــد بنــابراین در ترجمــه اســتهاده از واژه

ویــژه برنــد را بــرای نخســتین بــار بــا ترکیــب جنبــههــای

تبلی ات نیز برای ماادل فارسی  WOMنا مناسب به نظـر

نگرش ـی و رفتــاری بیــان کــرده اســت کلــر ( )2338بــا

میرسد

اقتبا

از دیدگاه مشتری محور ارزش ویژه برنـد را اثـر

بارز و افتراقـی ناشـی از دانـش برنـد بـر پاسـخ مصـری
کننده به بازاریابی برنـد تاریـر کـرده اسـت جـدول 9
برری از پژوهشهای مهم در زمینه ارزش ویـژه برنـد را
مارفی میکند

1 Winters
2 Minh

3 Litvin
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شکل ( )2ماتریس ماهیت –محتوای ارتباطات مشتری با دیگران

به عبارت دیگر محتوای توصیه میتواند ترایبی و یا

دوهان 9و همکاران ( )9117اظهار کردهاند" :به دهیل

باز دارنده باشد رانههای شماره 9وشـماره 9بازدارنـده و

اینکــه مصــری کننــدگان نمـیتواننــد تمــامی اطالعــات

رانههای شماره 2وشماره 1ترایبـیانـد از سـوی دیگـر

موجود در زمینـه تصـمیمهـای رریـد را پـردازش کننـد

ماهیت توصیه کالمی می توانـد اثـر گـزاری مشـتری بـر

االب اقدام به سادهسازی فراینـد جسـتجوی اطالعـات و

دیگران باشد رانههای شماره  9و  2ویا ماهیـت توصـیه

تصمیمگیری می کننـد در همـین راسـتا توصـیه کالمـی

کالمی میتواند اثر پذیری مشتری باهقوه ازدیگران باشد

توســط دیگــران بــا کــاهش مقــدار اطالعــاتی کــه بایــد

رانههای  9و 1یکی از اصلی ترین ابزارهای ارتباطی بین

جمــعآوری و پــردازش شــود بــه فراینــد تصــمیم گیــری

افرادکالم است واهمیت تاثیر کـالم در تمـدن بشـر ایـر

ررید کمک رواهد کرد زیرا به جـای توجـه بـه منـابع

قابل انکار است در عین حال که کالم بیان و نوشـته (بـه

مختلر برای جمعآوری و پردازش اطالعات ،مـیتـوان

طورسنتی ویا بـه طـور اهکترونیکـی) مـیشـود ،شـنیده و

تنها به اطالعات حاصل از توصیه کالمی اکتها کرد "

روانده هـم مـیشـود این ویژگـی تاـین کننـده ماهیـت

وستبروم )9187( 2توصیه کالمی را همه ارتباطات

ارتباط مشتری با دیگران اسـت از سـوی دیگـر کـالم از

ایر رسمی افراد با دیگران در مـورد ماهکیـت ،اسـتهاده،

هحا مانایی میتواند حاوی بار مثبت و یـا منهـی باشـد

ویژگیهـــا یـــا فروشـــنده کاالهـــا و رـــدمات رـــا

بنابراین میتوان برای ارتباطات مشتری با دیگران ماتریس

می دانـد گرملر 9و همکـاران ( )2339توصـیه کالمـی را

شکل 2را در نظر گرفت که همـواره در فرآینـد توصـیه

ارتباطات ایر رسمی مشتریان با یکدیگر درباره تملـک،

کالمی ،جایگاه مشتری هزوماً در یکی از رانـههـای ایـن

استهاده یا ویژگـیهـای یـک رـدمت یـا محصـول و یـا

ماتریس است این ماتریس که برای نخستین بـار توسـط

عرضه کنندگان آن دانستهاند واگنهایم و بـایو)2331( 1

پژوهشــگران ایــن مقاهــه ارایــه شــده اســت ،چهــار ســازه

نوشتهاند" :توصیه کالمی تاثیر به سزایی بـر شـکل دهـی

گوناگون را برای WOMمارفی و مههوم سازی میکند
1 Duhan & et al
2 Westbrook
3 Gremler et al
4 Wangenheim & bayon
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نگرشهای مصری کننـدگان ،در زمینـه تصـمیم گیـری

اهمیت نقش اعتماد چنـین نوشـتهانـد ":وابسـتگی شـرط

رریــــد وکــــاهش ریســــک مــــرتبط بــــا رریــــد

کافی برای توجیه روابط بلند مدت نمی باشـد و عنصـر

دارد "بران )9187(9اظهار داشـته" :توصـیههـای کالمـی

ضروری برای گرایش به تـداوم روابـط اعتمـاد اسـت "

نقـش مهمـی در شـکل دهـی نگـرشهــا و رفتارهــا دارد

مورگان وهانت )9111( 2اعتماد را به عنوان یک سارتار

تکس و کریستین )2338( 2تأکید میکنند" :از آنجا کـه

کلیدی در بازاریابی رابطه مند مورد بررسی قرار دادهاند

در بــازار رــدمات محصــول ارایــه شــده جنبــه فیزیکــی

و تأکید کردهاند" :در فرایند ماامله اعتماد هم قبل و هم

ندارد ،اهمیت توصیه کالمی در بازار ردمات به مراتـب

باد از ماامله مورد توجه است دهگادو و باهستر)2335(7

بیشتر از بازار کاالست " تحقیقات نشان داده که کیهیت

نشان دادند نقش اعتمـاد بـه برنـد در ایجـاد ارزش ویـژه

روش یک محصول موجـب مـیشـود محتـوای ارتبـاط

برند آن اندازه که مورگان وهانت ادعا کردهاند ،نیست،

مشتری با دیگران مثبت باشد و بر عکس کیهیت ادرام

بلکه اعتماد می تواند در توضیح ارزش ویژه برنـد سـهیم

شده نـا مطلـوش یـک محصـول مسـبب محتـوای منهـی

باشد

ارتباط مشتری با دیگران است
چودهــاری )2399(9در نمونــه ای بــا حجــم کــم از

توسعه فرضیهها و الگوی مفهومی

مشــتریان بانــک ،رابطــه بـین کیهیــت رــدمات و توصــیه

در پژوهش حاضر دو مت یـر توصـیه کالمـی توسـط

کالمی را آزمـود این پژوهشـگربادا در تحقیـق جـامای

دیگران و اعتماد به برند بـه عنـوان پـیش آینـد "شـهرت

بانمونه ای متشـکل از مشـتریان  2بانـک هندوسـتان اثـر

بانک از دیـدگاه مشـتری" مـورد مطاهاـه قـرار گرفتـه و

کیهیــت ادرام شــده مشــتری از رــدمات بانــک را بــر

همچنین اثر شـهرت از دیـدگاه مشـتری بـر ارزش ویـژه

تمایل ایشان به توصیه کالمی سنجید

برند بانک بررسی شد در زیر ادبیات مـرتبط و حمایـت
کننده از هر ارتباط به صورت مجزا مطرح میشود

اعتماد به برند
کشت فیشر و گـارتنر )2391( 1مـینویسـند ":بـرای
مههـوم ســازی اعتمــاد بــه برنـد در پیشــینه ادبیــات وفــاق
وجــود نــدارد بررــی از پژوهشــگران آنــرا تــک باــدی

اثر توصیه کالمی توسط دیگران بـر شـهرت از
دیدگاه مشتری
پاین  )9111(8ماتقـد اسـت توصـیه کالمـی پیامـد و

می دانند در حاهی که دهگادو باهستر و همکاران ()2335

مبنــای حهــظ مشــتریان اســت و مشــتریان وفــادار تمایــل

آنرا چندبادی دانسـته انـد نـوردویرو5همکـاران ()9113

بیشتری به ارایه توصیه مثبت داشـته و بـه عنـوان طرفـدار

ماتقدند که":در مطاهاات سنتی پیشین تأکید بـر عوامـل

برند برای شرکت عمل میکنند چومن و مـان)2395( 1

وابستگی و سـرمایهگـزاریهـای ویـژه بـرای برقـراری و

نوشتهاند":برای مصری کنندگان مهمترین منبـع کسـب

تداوم روابط بلند مدت بوده اسـت "آنهـا بـا تأکیـد بـر

اطــالع منبــع بــین فــردی اســت و اهمیتــاین منبــع بــرای

1 Brown
2 Tax & Christian
3 Choudhury
4 Koschate-Fischer, N., & Gärtner, S.
5 Noordewier & et al

6 Morgan and Hunt
7 Delgado and Balster
8 Payne
9 Chuman & Mann
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رریــدهای پرریســک بیشــتر از رریــدهای کــم ریســک

میشود که در نتیجه آن دو طری احسا

است " به اعتقاد دربایکس و وانهامـه  )2339(9دالیلـی

میتوانند به قولهای طری مقابل اطمینان داشـته باشـند

که نشان دهنده قدرت توصیه کالمی است به ایـن شـرح

پارم 2و همکاران ( )2399ضمن تأکید بـر چنـد باـدی

اســت:اول -توصــیه کالمــی دیگــران ماتبرتــر از منــابع

بــودن ســازه اعتمــاد ،آنــرا پ ـیش آینــد شــهرت در نظــر

تجاری و اطالعاتی تحـت کنتـرل شـرکت اسـت دوم-

گرفته اند و مـدهی را ارایـه کردنـد بـا توجـه بـه ماهیـت

توصیه کالمی یک ارتباط واقای اسـت و هماننـد رونـد

صنات بانکداری کـه در آن تلویحـا نـوعی اعتمـاد بـین

جریان پیام میتواند دوطرفه باشد سوم -افراد تجربیـات

طرفین وجود دارد نویسندگان این مقاهه ماتقدند اعتمـاد

رود را در مورد کاالها و ردمات و مارمها با دیگران

موجب شهرت بانک از دیدگاه مشتری اسـت در نتیجـه

در میان میگذارند و این برای مشتریان باهقوه مـیتوانـد

فرضیه دوم پژوهش به شرح زیر قابل ارایه است:

به کاهش ریسک منجر شود

میکننـد کـه

 :H2اعتماد مشتری به برند بانک بر شهرت بانـک از

هــاوکنیز و کــانی )2331( 2مــینویســند" :توصــیه

دیدگاه مشتری اثر مثبت دارد

کالمــی ارتبــاط میــان مصــری کننــدگان بــه منظــور بــه
اشترامگذاری اطالعات مـر بـوط بـه مصـری اسـت "

اثر شهرت بانک از دیـدگاه مشـتری بـر ارزش

هیتوین و همکاران )2338( 9اظهار داشـتهانـد ":ایـن نـوع

ویژه برند بانک

ارتباطات یکی از مهمترین منابع اطالعاتی شخصی برای

از آنجا که در پس مههوم هستهای هویت برند چهار

تصمیم گیری توسط مصری کنندگان است " سوینی و

موضوع پشـتیبان وجـود دارد کـه شـهرت یکـی از آنهـا

زمـانی

است ،برای مدیریت برند و رلق ارزش از طریق شهرت

کــه تصــمیم رریــد پیچیــده و ریســک ادراکـی آن بــاال

نیاز به سـنجش و پـایش مسـتمر «شـهرت» اسـت شـایان

است " باتوجه به تاثیر توصیه کالمی دیگران بر تصـمیم

کر است که سـه موضـوع دیگـر پشـتیبان مههـوم برنـد

همکاران)2338( 1تأکید میکنند ":بـه رصـو

گیری و رفتار مشتری ،محققان این مقاهه توصـیه کالمـی

عبارتند از-9":هویت سازمانی (جنبههای رفتاری هویـت

دیگران را پیش آیند شهرت درنظر مـیگیرنـد بنـابراین

برند ،فرهنـگ سـازمانی و کارکنـان)-2هویـت شـرکت

میتوان فرضیه اول پژوهش را به صورت زیر بیان نمود:

(چشمانداز راهبردی هویت برند ،مدیریت عاهی)

 :H1توص ـیه کالمــی دیگــران بــر شــهرت بانــک از

-9تصویر (کوتاه مدت است وتماما در هن ینهاان
وجود دارد)

دیدگاه مشتری اثر مثبت دارد

شهرت ارزیابی بلندمدت ی نهاـان از هویـت برنـد
اثراعتمادبه برندبر شهرت از دیدگاه مشتری
ســین و همکــاران )2335( 5تأکیــد کــردهانــد :در
تجارت اعتماد بـه عنـوان اوهـین باـد از روابـط نگریسـته

است رویکرد هویتی فرض میکندکه هویت منسـجم و
قوی برند در رلق ارزش عنصر محوری است"(رـداداد
حسینی و رضوانی )9919 ،بنابراین:
 : H3شهرت بانک از دیدگاه مشتری بر ارزش ویـژه

1 Derbaix and vanhamme
2 Hawkins And coney
3 Litvin et al
4 Sweeney et al
5 Sin et al

برند بانک اثر مثبت دارد
6 Park et al
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باتوجه به ادبیات پژوهش و روابط مورد نظربین

کشیده شده است

مت یرها ،مدل مههومی پژوهش توسط شکل 2به تصویر

شکل ( )2مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

منظور افـزایش تنوع،نمونـههـا از پراکنـدگی ج رافیـایی

پژوهش حاضراز حیا هدی کاربردی اسـت دادههـای

برروردار بودند

این پژوهش به صورت میدانی از طریق پرسشنامه محقـق

بــرای گــردآوری دادههــا از ابــزار پرسشــنامه بســته

سارته گرد آوری شده است وازهحـا ماهیـت ،دادههـا

استهاده شـد و شـیوه گـردآوری دادههـا رـود گزارشـی

کمـیانــد بــرای بررس ـی روابــط ب ـین مت یــرهــا ضــریب

است پرسشنامه حاوی  1سـوال جمایـت شـنارتی و 21

همبستگی محاسبه شده است و مسیرها مورد تحلیل قـرار

سوال تخصصی است برای سنجش مت یرهـای پـژوهش

گرفتهاند همچنین پژوهش حاضـرقطای )(Conclusive

از طیر هیکرت  5نقطه ای استهاده شد باتوجه بـه تأییـد

و از نظر زمان تـک مقطاـی اسـت جاماـه آمـاری ایـن

اساتید و ربرگان ،پرسشنامه از روایـی محتـوا بررـوردار

پژوهش شهروندان  98سال به باالی شـهر تهـران اسـت

است ضریب آههای کرونباخ مت یرهای تخصصی نسبت

تادادنمونــه  212نهرانــد کــه ازروش نمونــه گیــری در

به حد آستانه مطلوش است بنابراین پر سشـنامه از پایـایی

برای انتخاش نمونهها استهاده شده اسـت .حجـم

نیز برروردار است در جدول شماره  2تاداد گویـههـا و

نمونه برای تخمین مدل از کهایت برروردار اسـت و بـه

منبــع اســتخراج مت یره ـای پــژوهش و آههــای کرونبــاخ

دستر

متناظر هر مت یر به تهکیک ارایه شده
جدول ( )2متغیرهای پژوهش ،تعداد گویهها و منبع استخراج

مت یر
توصیه کالمی توسط دیگران

تاداد گویهها ضریب آههای کرونباخ
*

منبع

2

3/291

محققان 2395

اعتمادبه برند

8

3/832

دِهگادو باهسترواهمان 2335

شهرت از دیدگاه مشتری

95

3/851

واهش و بتی 2337

ارزش ویژه برند

9

3/788

یو و همکاران 2333

*به منظور افزایش ضریب اههای کرونباخ از بین سه گویه اوهیه ،گویه اول حذی شد.
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میانگین،انحراف معیار و ضرایب همبستگی

نتایج
توصیف جمعیت شناختی نمونه

نتایج حاکی است که میـانگین پاسـخهـا بـرای همـه

نتایج نشان داد که از  212پاسخگو79/5درصد مـرد

مت یّرها باالتر از حد متوسّط است و بزرگترین مقدار نیـز

و 28/5درصــدزن هســتند از هحــا ســنی51درصــد از

به مت یّر شهرت از دیدگاه مشـتری تالّـق دارد اهبتـه بایـد

پاســخگویان بــین 25تــا 13ســال ســن دارنــد توزیــع

توجه داشت که دامنـه ت یـرات میـانگینهـا فقـط سـیزده

پاسخگویان از نظر سوادچنان است که میزان تحصـیالت

صدم است آزمون همبستگی نشان مـیدهـد کـه ارزش

12/9درصدکارشناسی19/9 ،درصـد زیـر کارشناسـی و

ویژه برند با شهرت بانک باالترین همبستگی و با توصـیه

92/5درصدکارشناسی ارشد و بـاالتر اسـت  93درصـد

کالمی دیگران کمترین همبستگی را دارد

پاسخگویان مجرد و بقیه متاهل هستند
جدول ( )3میانگین ،انحراف معیار و ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
مت یر

انحرای

توصیه کالمی توسط

اعتماد به

شهرت از دیدگاه

ارزش ویژه کلی

مایار

دیگران

برند

مشتری

برند

9/92

9/31

--

3/95

3/112

3/233

()3/333

()3/333

()3/332

9/93

3/89

--

--

3/712

3/129

()3/333

()3/333

9/19

3/73

--

--

--

9/95

9/31

--

--

--

میانگین

توصیه کالمی توسط
دیگران
اعتماد به برند
شهرت از دیدگاه
مشتری
ارزش ویژه کلی برند

3/159
()3/333
--

اعداد دارل پرانتز سطح ماناداری آزمون ضریب همبستگی است

جــدول نشــان از آن دارد کــه بزرگتــرین ضــریب

آزمون فرضیهها و مدل مفهومی

همبستگی ،مربوط به رابطـهی بـین مت یّرهـای اعتمـاد بـه

آزمون مدل مههومی پـژوهش بـه وسـیله نـرم افـزار

برنـد بـا شـهرت و بـه میـزان  3/712اسـت کـوچکترین

هیزرل انجام شد رروجیها در قاهـب شـکلهـای  9و 1

ضریب همبستگی نیز مربوط به رابطه بین توصیه کالمـی

آمده است برای بررسی مانادار بودن روابط  t-valueبـا

توســط دیگــران و ارزش ویــژه کلـی برنــد و بــه میــزان

 9/12مقایسه شد

 3/233است که اهبته درسطح  15در صداطمینان مانادار

قویترین ضـریب مربـوط بـه رابطـه «اعتمـاد بـه برنـد

است و بنابراین تمامی ضرایب همبستگی به دست آمـده

بانک» با «شهرت بانک از دیدگاه مشتری» است مقدارt

مثبت و قابل قبول هستند

ضرایب مسیر نشان داد کـه تمـامی مسـیرها از tبیشـتر از
 9/12برروردارند ،بنابراین تمام مسیرها مورد تأیید قـرار
میگیرند وتمام فرضیهها تأیید میشوند
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شکل ( )3مقادیر  tدر مدل آزمون شده پژوهش

شکل ( )4الگوی برازش یافته ارتباط متغیرها
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بــا مراجاــه بــه نمــودار ضــرایب اســتاندارد مشــخص

رـدمات مــاهی بـه «اعتمــاد مشـتری» نیــاز بیشـتری اســت

می شود که اثر توصیه کالمی توسط دیگران بـر شـهرت

وبدون وجود اعتماد« ،توصیه کالمی دیگـران» در اقنـاع

بانک ماادل  3/22و اثر«اعتماد به برند بانک »بر شـهرت

مشــتری بــرای اســتهاده از رــدمات مــاهی چنــدان مــوثر

بانک ماادل  3/83است شهرت بانـک نیـز بـه صـورت

نیســت اهبته قضــاوت قاطاانــه در ایــن مــورد نیازمنــد

مثبت با ضـریب  3/52بـر ارزش ویـژه کلـی برنـد مـوثر

پژوهشهای بیشتر در آینده در این زمینه است عالوه بر

است

آن چون این پژوهش در مورد بانک اصـلی هـر یـک از

بــرای اهگــوی ماادهــهی ســارتاری بــرازشیافتــه،

پا سخگویان است،محققان ماتقدند انتخاش بانک اصلی

 χ2=735/28و df=979است و بنـابراین نسـبت  χ2بـه df

توسط افراد ،یـک انتخـاش  utilitarianاسـت و توصـیه

که ماادل  9/81است از حد استانه  9بسیار کمتـر اسـت

کالمی در این گونه انتخاشها نمـی توانـد چنـدان مـوثر

شــارصهــای بــرازش هنجارشــده ،تطبیقــی ونیکــویی

باشد هر چند این امر توسط دیدگاه ورتنبروخ 9پشتیبانی

برازش به ترتیـب  CFI=3/15 ،NFI=3/19وGFI=3/81

میشود ،هیکن در این مورد نیز نیاز به پژوهشهای بیشتر

ریشــه میــانگین مربّاــات بــاقیمانــده  3/389و ریشــهی

آتــی اســت عــالوه بــراین پژوهشــگران ماتقدنــد در

میانگین مربّاات رطای بـرآورد  3/399بـه دسـت آمـده

بخــشهــای رــدماتی مختلــر قــدرت توصــیه کالمــی

است بنابراین همه شارصهای بـرازش اهگـوی آزمـون

متـــهاوت اســــت و تـابع  Switching costدر صـنات

شده پژوهش در حد قابل پـذیرش اسـت کـه حـاکی از

مورد مطاهاه نیز است

تناسب روش مدل با دادهها است
بحث و نتیجه گیری
مدل مورد مطاهاه دراین پـژوهش از بـرازش رـوش
برروردار است بنابراین میتوان نتیجه گرفت که اعتمـاد
به برند بانک بـر شـهرت بانـک از دیـدگاه مشـتری اثـر
مثبــت دارد ( )γ=3/8ایــن یافتــه مویــد نتیجــه تحقیقــات
پیشــین از جملــه تحقیــق پــارم و همکــاران ()2399
می باشد عالوه بر آن توصیه کلمه ای از دیگـران نیـز بـر
شهرت بانک از دیـدگاه مشـتری اثـر مثبـت دارد هـیکن
نتایج این پژوهش نشان داد که شدت این اثـر ()γ=3/22
کمتر از شدت اثر اعتماد به برند بانک اسـت و از سـوی
دیگر فاصله اطمینان این اثر در مقایسه با فاصـله اطمینـان
اثر اعتماد به برند بانک محدود تر است شاید دهیـل ایـن
امر را بتوان در ماهیت صنات مورد مطاهاه این پـژوهش

نتیجه دیگر پژوهش حاضر وجود رابطـه مثبـت بـین
شهرت از دیدگاه مشتری با ارزش ویژه کلی برند بانـک
است( )β=3/52بنابراین بانک ها برای حهظ ارزش ویـژه
برند رود ملزم به سنجش و پایش مستمر شهرت رویش
از دیدگاه مشتری اند پیشنهاد میشود رصـد شـهرت هـر
بانــک بــه طــور ســاالنه در دســتور کــار روابــط عمــومی
بانک ها قرار گیرد تا در صورت نیاز با اقدامات به موقـع
بتوان شـهرت بانـک را حهـظ و تقویـت نمـود یکـی از
محدودیتهای پژوهش حاضـر اسـتهاده از مقیـا

ایـر

بومی برای سنجش شهرت بانک از دیدگاه مشتری بـود
بــرای افــزایش دقــت مطاهاــات آت ـی در زمینــه «شــهرت
پژوهی بانکها» توصیه مـیشـود مقیـا

بـومی مناسـب

ایجاد شود تا گامی در جهت رفع ایـن نقصـان پژوهشـی
برداشته شود

(بانکداری) یافت به طور کلی بـرای کسـب شـهرت در
1 Wertenbroch

59 / اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند

Preference for Information Sources for
Acquiring
cooperate
Information.corporate reputation review
(2015) 18,353-371.
11- Delgado- Balster,
Munuera‐Alemán.
(2005). Does brand trust matter to brand
equity. Journal of Product & Brand
Management, 14, 187-196.
12- Derbaix, C., Vanhamme, J. (2003).
Inducing word of mouth by eliciting
surprise- a pilot investigation, Journal of
economic psychology, 24, 99-116.
13- Duhan, D. F., Johnson, S. D., Wilcox, J.
B., Harrell, G. D. (1997). Influence on
consumer
use
of
word-of-mouth
recommendation sources. Journal of the
Academy of Marketing Science, 25, 283295.
14- Farquhar, P. H. (1989). Managing Brand
Equity. Marketing Research. Vol. 1, 24-33
15- Gremler, D.D., Gwinner, K.P., Brown,
S.W. (2001). Generating word of mouth
communication
through
customer
employee relationships. International
Journal of Service Industry Management,
12(1), 44-59.
16- Hawkins, D. I. R., Coney, K. A. (2004).
Consumer behavior: Building marketing
strategy (9Ed), Boston: McGraw-Hill.
17- Keller, K. L. (1993). Conceptualizing,
measuring and managing customer based
brand equity. Journal of Marketing, 57, 122.
18- Keller, K. L. (2008). Strategic Brand
Management: Building, Measuring, and
Managing Brand Equity: Third Edition:
New Jersey Prentice Hall.
19- Koschate-Fischer, N., & Gärtner, S.
(2014). Brand Trust: Scale Development
and Validation sbr-Schmalenbach Business
Review.
20- Koushiki Choudhury. (2014). Service
quality and word of mouth: a study of the
banking sector. International Journal of
Bank Marketing, Vol. 32, 612-627.
21- Litvin, S. W., Goldsmith R. E., Pan, B.
(2008). Electronic word of mouth in
hospitality and tourism management.
Tourism management, 29(3), 458-468.
22- Mahajan, V., Rao, V. R. K. (1994). An
Approach to Assess the Importance of
Brand Equity in Acquisition Decisions.

منابع
مهران، ســید حمیــد و رضــوانی، رــداداد حســینی-9
دفتر پژوهشـــهای:) مـــدیریت جـــامع برنـــد9919(
تهران،فرهنگی
، شـهرام؛ رضـایی، شهریار؛ جماهی کاپـک، عزیزی-2
) «بررسی ارتبـاط بـین ارزش ویـژه9919( مرتضی
برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری» فصـلنامه
،7 علمی –پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین شماره
اصههان
 زهــرا؛ طباطبــایی، ســاید؛ نصــراهلهی، نجــم روشــن-9
) «شناسایی و رتبـه بنـدی9913(  سیدمحمد،نسب
عوامل موثر بـر حسـن شـهرت شـرکتهـای هـوازم
 فصــلنامع علمــی پژوهشــی کــاوشهــای،»رــانگی
 (پــاییز و زمســتان، ســال ســوم،مــدیریت بازرگــانی
تهران،2  شماره،)9913
4- Aaker, D. A. (1991). Managing Brand
Equity. New York, NY: Free Press.
5- Atilgan, E., Aksoy, S., & Akinci, S.
(2005). Determinants of Brand Equity: A
Verification Approach in the Beverage
industry in Turkey. Marketing Intelligence
& Planning, 23(2), 237-248.
6- Berry, I. (2000). Cultivating Service Brand
Equity. Journal of Academy of Marketing
Science, 28(1), 128-137.
7- Bharadwaj, S. G., Varadarjan, R. P., &
Fahy, J. (1993). Sustainable Competitive
Advantage in Service Industries: A
Conceptual
Model
and
Research
Propositions. Journal of Marketing, 57, 8399.
8- Brown, J. J., Reingen P. H. (1987). Social
ties and word of mouth referral behavior,
Journal of Consumer Research, 14, 350365.
9- Choudhury, K. (2011). Service Quality and
WOM (word of mouth): A study of Indian
Banking Sector, International Journal of
Customer Relationship Marketing and
Management, 2, 63-87
10- Chuman,M.,
K.,
&
Mann,
B.
J,S.(2015).Antecedents
of
Consumer

9911 ) زمستان91(  شماره پیاپی، شماره چهارم، سال پنجم، تحقیقات بازاریابی نوین/ 52

34- Srivastava, R. K., Shoker, A.D. (1991).
Brand equity: a perspective on its meaning
and
measurement,
working
paper,
Marketing Science Institute. Boston, M.A,
91-124.
35- Sweeney J. C., Soutar G. N., Mazzarol T.
(2008). Factors influencing word of mouth
effectiveness:
receiver
perspectives,
European Journal of Marketing, 42, 344364.
36- Tax, S. S., Christian T. (2008). Measuring
Word of Mouth: Questions of who and
when, Journal of Communications, 6, 185199.
37- Taylor, S. A., Kevin Celuch, Stephen
Goodwin (2004). The importance of brand
equity to customer loyalty, Journal of
product & Brand management, 13, 217227.
38- Walsh, G., Betty S. E. (2007). Customerbased corporate reputation of a service
firm: Scale development and validation.
Journal of academy of marketing science,
35(1), 127-143.
39- Wangenheim F. V., Bayon T. (2004). The
effect of word of mouth on services
switching: measurement and moderating
variables, European Journal of Marketing,
24, 1173-1195.
40- Westbrook
R.
A.
(1987).
Product/consumption-based affective
responses and post purchase processes,
Journal of Marketing Research, 24, 258270.
41- Wetenbroch K., Uzma K., Dhar R. (2005).
A Behavioral Decision Theory Perspective
on Hedonic and Utilitarian Choice, in
inside consumption: Frontiers of Research
on Consumer Motives ,Goals, and
Desires,ed. S. Ratneshwar and David Glen
Mick, London: Routlege,144-165
42- Winters, Lewis C. (1991). Brand Equity
Measures: Some Recent Advances,
Marketing Research, 3 (4), 70-72
43- Yoo, B., Donthu, N., & Lee S. (2000). An
examination of selected marketing mix
elements and brand equity, Journal of the
academy of marketing science, 28, 195211.

Journal
of
Product
Innovation
Management, 11, 221-235.
23- Minh, Q. TH. (2006). Retailers’
perceptions of product Brand Equity: An
Emperical
Study
of
Vietnamese
Independent Grocers. The Southern Cross
University, N.S.W., Australia: PhD.
Dissertation
24- Morgan, R. M., & Hunt, SH. D. (1994).
The
Commitment-Trust
Theory
Relationship Marketing. Journal of
Marketing, 58.
25- Noordewier, T. G., John, G. & Nevin, J. R.
(1990). Performance Outcomes of
Purchasing Arrangements in Industrial
Buyer-Vendor Relationships, Journal of
Marketing, 54, 80-93.
26- Olson, E. I. (2008). The Implications of
Platform Sharing on Brand Value. Journal
of Product and brand management, 17(4),
244-253.
27- Park, J., et al. (2013). Corporate social
responsibly, consumer trust and corporate
reputation: South Korean consumers’
perspectives.
28- Payne A. (1994). Relationship MarketingMaking the Customer Count", Managing
Service Quality, 4, 29-31.
29- Sheehani,stabell (2010). Reputation as a
driver in activity level analysis: Reputation
and competitive advantage in knowledge
intensive firms. Corporate reputation
review, 13,198-208.
30- Shocker, A. D., Srivastava, R.K., and
Rueckert, R.W. (1994). Challenges and
opportunities facing brand management:
An Introduction to special Issue, Journal
of Marketing Research, 149-158.
31- Simon C. J., Sullivan M. W. (1990). The
measurement and Determinants of brand
equity: A Financial Approach Working
paper. Graduate School of Business
University of Chicago.
32- Simon C. J., Sullivan M. W. (1993). The
measurement and determinants of brand
equity: A Financial Approach. Marketing
science, 12, 28-53.
33- Sin, Leo Y. M., et al. (2005). CRM:
conceptualization and scale development,
European Journal of Marketing, 39, 12641290.

