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 چکيده
 نوع از حاضر تحقیق روش. است بانک مشتریان جذب در برند  نقش ارزیابی پژوهش این هدف

 جامعه.است پرسشنامه از استفاده و گیری نمونه تکنیک شده، گرفته کار به تکنیک و پیمایشی

 می نفر 053 تعداد به ایالم استان انصار بانک شعب کارکنان تمامی تحقیق این در نظر مورد آماری

 320 تعداد ساده تصادفی صورت به و مورگان جدول از استفاده با پژوهش این آماری نمونه. باشند

 و ریستودوئیلیدز برند ارزیابی استاندارد پرسشنامه از پژوهش این در. گردید تعیین نفر

  Lisrel آماری افزار رمن از اطالعات پردازش انجام برای است  شده استفاده( 2332)همکاران

 فرضیه سه و مشتریان جذب در برند تاثیر که اصلی فرضیه یک از پژوهش این. گردید استفاده

 بر( برند به وفاداری و برند از آگاهی شده، درک خدمات کیفیت)برند ارزیابی ابعاد تاثیر که فرعی

 تنها شده ذکر ابعاد بین از که داد نشان نتایج است شده تشکیل سنجد می را مشتریان جذب

 .دارد معنادار تاثیر مشتریان جذب بر برند به وفاداری و خدمات کیفیت

کیفیت خدمات درک شده، آگاهی از برند و وفاداری ارزیابی برند،  :يديکل واژگان

 به برند، جذب مشتریان

 

 مقدمه

 از بسیاری. است کرده وپا دست خود برای یبازاریاب دنیای در متعددی هواخواهان امروزه برند مدیریت و برندینگ مسئله

 هیچ شاید. اند نهاده نام برندینگ پیرامون های فعالیت و برند مدیریت جهان را بازاریابی آینده دنیای پژوهشگران، و مدیران پردازان، نظریه

 از بسیاری هدف بازار، در قدرتمند برند کی ساخت. نباشد کارآمد ها سازمان برای آفرین ارزش و معتبر قدرتمند، نام یک از بیش ای سرمایه

 زنجیره سری جلو و سری پشت های حلقه با تر قوی ارتباطات بیشتر، سود حاشیه بازار، رقابتی شرایط در کمتر پذیری آسیب. هاست سازمان

 مدیریت که شود می توصیه نچنی اولموریلی دال و دوشرناتولی تحقیق اساس بر. هستند دست این از برند توسعه مزایای دیگر … و تولید

 کردنائیج،. )دهد قرار مدنظر و باشد برداشته در باهم شود، ادراکمی مشتریان توسط که گونه آن را سازمان خروجی هم و ورودی هم باید برند
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 0نوري رضا کرم ، 2اشرف پور یاسان دکتر،  1محمدي اسفندیار دکتر

 ایالم واحد آزاد دانشیاردانشگاه -مدیریت دکترای1

 ایالم واحد آزاد انشگاهاستادیارد -مدیریت دکترای2

 ایالم دانشگاه اجرایی ارشدمدیریت کارشناس3

 
 :نویسنده مسئولمیل نام و نشانی ای

  نوري رضا کرم

 مطالعه)بانک به مشتریان جذب در برند نقش ارزیابی

 (ایالم انصاراستان بانک موردي



 55-44، ص 5935بهار  چهارم جلد،  5، شماره عیرویکردهای پژوهشی در علوم اجتما
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 برای ازپیش بیش فرینیآ ارزش امکان ها سازمان مدیران دست در کارآمد ابزاری عنوان به برند مدیریت و برندینگ های استراتژی

 آن. سازد می مهیا رقابتی بازارهای در خصوصاً را سازمان برای روزافزون های توفیق به دستیابی و سهامداران برای بیشتر سودآوری مشتریان،

 برند بهاء کمی ریگی اندازه است، نموده جلب خود به تاکنون نود دهه ابتدای از را اجرایی مدیران و مدیریت حوزه محققین توجه که چیزی

 گیری اندازه دیگران با رقابت عرصه در را آن و کرده سازی کمی را برند یک ارزش بتوانند تا دارند فراوانی عالقه محققین دیگر بیان به. است

 ITهای شرکت مورد در موضوع این. است شده مطرح فوق پرسش جواب در محققین سوی از که است پاسخی برند ویژه ارزش. نمایند

 مالی دیدگاه از. نمایند می کسب و ایجاد خود برند ازای در عمدتاً را خود نقدی جریانات ها شرکت این که چرا یابد، می را ای العاده فوق اهمیت

 ترین اساسی از شرکت برند توسط شده خلق ارزش از آگاهی اقتصادی بنگاه هر های فعالیت توسعه و ادغام یا تصاحب خریداری، بهنگام

 (.3033همکاران، و زاده جالل) است گیری تصمیم در لعوام

 مسئله بيان
 در تجاری تصویر ارتقای رو ازاین آفریند، می ارزش آن محصوالت و سازمان برای سرمایه همانند تجاری تصویر هویت امروزه

 سروکار تجاری تصویر با که افرادی. است بازار در محصوالت از تصویری تجاری، تصویر. گردد می تبدیل سازمان استراتژی به موارد بسیاری

 بسیار ای مقوله برندسازی(. 3033زاده، جالل) نماید می فرد منحصربه یا ویژه را آن که هستند خاصی خصوصیات یا کیفیت پی در دارند،

 راحتی به دیگران رد برند یک به نسبت احساسات گیردو نمی مشتریبهسهولتصورت در وفاداری ایجاد فرصت آوردن دست به و است حساس

. گردد می مطرح شناختی روان گسترده مباحث که دارد اهمیت جایی تا سازی برند در مشتری دیدگاه جایگاه و ضرورت. شود می تخریب

 ویروانکا یا شناسی انسان دیدگاه از عاریتی واژگان از استفاده لزوم بدون موردنظر برند خصوص در مردم های دیدگاه و ادراکات بیان هدف

  تنها اینجا در. کنیم درک را آنها خواهیم می که است مشتریان های دیدگاه و ادراکات اهمیت دهنده نشان مطلب این ذکر و باشد می

 اعتبار به صادراتی بازارهای توسعه ضمن سازی برند در موفقیت(. 3031دعایی،) کند می ایجاد آنها ذهن در برند که دارد اهمیت هایی تداعی

 بر خارج در مند عالقه های شرکت به برند واگذاری از حاصل درآمد که گردید خواهد موجب آینده در و افزاید می نیز کشورها لیالمل بین

 استراتژی در هایی ویژگی با که است برند تضمین مفهوم به مداری برند( 3032سیدجوادین،) گیرد پیشی کاال مستقیم صدور از ناشی درآمد

 توانند می برندها. دهد می گسترش را استراتژیک بازاریابی و ریزی برنامه های بخش در شرکت یک مسیر مفهوم و شود می شناخته بازاریابی

 از آن طریق از تا است سازمان یک توسط شده ایجاد تعهدی برند. شوند شرکت خدمات و محصوالت مورد در جدید های ایده خلق به منجر

 باشد داشته بازاریابی در تواند می برند که را عمیقی کاربرد بگیرد نظر در نام یک حد در تنها را برند سازمانی اگر. نماید حمایت مشتریانش

 مؤثر او وفاداری و مشتری ادراک روی بر سازمان اعتبار و دارد تأثیر خدمات و کیفیت از مشتریان ادراک بر برند تصویر. کرد نخواهد درک

 مشتریان به رسان یاری ابزار یک و دهد می نسبت خدمات یا کاال یک به مشتری که است هیجانی و یعملیات های ویژگی از بخشی برند. است

 حد تا مشتری دادن سوق و دادن رشد طریق از تقاضا مدیریت بازاریابی از هدف امروزه(. 2333، آندرس) باشد می خرید و گیری تصمیم برای

 است مشتری همه از تر مهم و ذینفع های گروه متقابل و بلندمدت روابط برقراری هدف بین این در. هاست سازمان به وفاداری نردبان در بلوغ

 در که شود حاصل منافعی بلندمدت در ترتیب این به و بدهد دست از را کمتری مشتریان و نموده حفظ را بیشتری مشتریان که طوری به

 تصویرهای از برخی از تواند می خصوص به تجاری تصویر به وفاداری(3033راد، کاظمی) یابد افزایش شرکت سودآوری و بازار سهم نتیجه

 گزینه انتخاب برای را مشتریان جدید خدمات و محصوالت ورود و رقابت افزایش برای کنونی محیط این، بر عالوه. رود فراتر ملی تجاری

 تولیدکنندگی و شرکت برای رقبا به نسبت محصول ایزتم بر تمرکز دلیل این به کند، می هدایت موجود های فرصت از گروهی میان در خود

 .باشد می مشتریان بر انصار بانک تجاری تصویر ارزیابی حاضر، تحقیق هدف. است مهم

 به رسان یاری ابزار یک و دهد می نسبت خدمات یا کاال یک به مشتری که است هیجانی و عملیاتی های ویژگی از بخشی برند

 سوق و دادن رشد طریق از تقاضا مدیریت بازاریابی از هدف امروزه(. 3031 روستا، و مدنی) باشد می خرید و گیری تصمیم برای مشتریان

 مهمتر و ذینفع های گروه متقابل و بلندمدت روابط برقراری هدف بین این در. هاست سازمان به وفاداری نردبان در بلوغ حد تا مشتری دادن

 منافعی بلندمدت در ترتیب این به و بدهد دست از را کمتری مشتریان و نموده حفظ را بیشتری نمشتریا که طوری به است مشتری همه از

 تجاری های نام از برخی از تواند می خصوص به تجاری نام به وفاداری یابد افزایش شرکت سودآوری و بازار سهم نتیجه در که شود حاصل

 در خود گزینه انتخاب برای را مشتریان جدید خدمات و محصوالت ورود و رقابت یشافزا برای کنونی محیط این، بر عالوه. رود فراتر ملی

 مهم تولیدکنندگی و شرکت برای رقبا به نسبت محصول تمایز بر تمرکز دلیل این به کند، می هدایت موجود های فرصت از گروهی میان

 .باشد می ایالم استان انصار بانک مشتریان جذب برنددر ارزیابی و بررسی حاضر، تحقیق هدف. است

 پژوهش نظري مبانی
 :برند
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 تعهد برند: برشمرد را زیر موارد توان می تعاریف، این جمله از که دارد وجود متفاوتی و متنوع تعاریف برند مفهوم خصوص در

 به( 3110) اولیور(. 52: 3035کاتلر،) باشد می خریداران به خاصی خدمات و مزایا ها، ویژگی از ای مجموعه ارائه برای فروشنده یک دائمی

 وسیله به که است چیزی برند یک اما شود می ساخته کارخانه یک در که است چیزی کاال یک: کند می بیان طور این  کینگ استفان از نقل

 و محصوالت بین زتمای ایجاد برای که ها این از ترکیبی یا رنگ شکل، صدا، طرح، هرگونه از است عبارت برند. شود می خریداری مشتری یک

 سال در  آمریکا بازاریابی انجمن(. 331: 3030کاتلر،) گیرد می قرار استفاده مورد رقبا، خدمات و محصوالت و فروشنده یا تولیدکننده خدمات

 شده ارائه خدمات و کاالها شناسایی منظور به که ها آن از ترکیبی یا طرح یا نماد، عالمت، اسم، یک: کند می تعریف گونه این را برند ،3123

 بیان که. است ارزش برند، گانه شش معناهای از یکی. رقبا محصوالت از ها آن دادن تمیز و فروشندگان از گروهی یا فروشنده یک توسط

 ارزش( 2331)  همکاران و کروسنو نظر از(. 052: 3031 کاتلر،) است تولیدکننده شرکت های ارزش ی درباره مطلبی گویای برند، که دارد می

 دیوید. شود می ناشی مالکانه های دارایی سایر برند، به وفاداری شده، برداشت کیفیت برند، از آگاهی برند، تداعی نظیر اجزایی از ، برند ویژه

 و رندب تداعی شده، ادراک کیفیت برند، به وفاداری برند، آگاهی شامل، که نماید می معرفی برند ویژه ارزش برای را جزء پنج( 3113) آکر

  کلر. دهد می محصول یک به برند یک که ای افزوده ارزش برند، ویژه ارزش که دارد می بیان( 3131)  فارکهار. باشند می اختصاصی های دارایی

 بنا. اندد می وابسته دارد، کننده مصرف واکنش بر( تداعیات یا ها برداشت و آگاهی)  برند دانش که متمایزی اثر به را برند ویژه ارزش( 3113)

 :دارد مدل این در شده آورده رکن چهار در ریشه برند ویژۀ ارزش آکر، دیوید پروفسور نظر به

 : برند از آگاهی

. است محصول از خاصی طبقه به متعلق برند اینکه یادآوری یا بازشناسی برای بالقوه خریدار توانایی از است عبارت برند از آگاهی

 (.3031پور، نصیری) است آگاهی نظر از نام برترین، نام آن آید، می یاد به که باشد ینام اولین برند یک که درصورتی

 : خدمات شده ادراک کیفیت

 دیگر محصوالت به نسبت محصوالت برتر کیفیت از کننده مصرف آگاهی عنوان به را معیار این( 3110) همکارانش و  بولدینگ

 و زیتمال. آن های جایگزین به مشتری تمایل به نسبت خدمت یا کاال یک برتری یا کلی کیفیت از مشتری ادراک عبارتی به. کند می تعریف

 است محصول درباره کننده مصرف ذهنی ارزیابی بلکه نیست، محصول واقعی کیفیت شده، درک کیفیت که کنند می بیان نیز( 3112) بیتنر

 (.3033زاده، جالل)

 .دهد می قرار توجه مورد را شرکت سودآوری مشتری، رضایت وخدمت، محصول کیفیت بین ارتباط( 2333) کاتلر

 گیری اندازه نیز مستقیم بصورت تواند می مختلف تجاری کهای مار به مربوط شده دریافت کیفیت که کرد پیشنهاد( 2333) آکِر

 .شود

 با شده دریافت ارزش در تغییرات درصد 33 تا که دادند نشان که کند می بیان را گذشته مطالعات از شواهدی( 2333) آکِر

 محصول به نسبت مشتری ذهنی ارزیابی اما نیست، محصول واقعی کیفیت شده، دریافت کیفیت. شود می داده توضیح شده دریافت کیفیت

 .است

 : مشتریان وفاداري
 امکان تجارت به بلکه ندبر می باال را تجارت ارزش تنها نه وفادار مشتریان معتقدند ،(3111) آرماریو مارتین و کاسترو بارروسو

 .دارند نگه پایین جدید مشتریان جذب به نسبت را خود های هزینه بتواند تا دهند می

 شود، می گزارش ها آن در که اند شده متضرر مشکل این از ادبیات، در موجود تعاریف از خیلی کند می بیان ،(3111) اولیور

 بر وفادای اَنگ ،(3110) کامیز و یاکوب نظریه طبق. ندارد توجهی وفاداری معنای و سفهفل به ها آن از هیچکدام و کند می چه کننده مصرف

 یا خانواده فرد، یک از بخشی عنوان به چه گیری تصمیم واحدهای توسط زمان مرور به و نیست تصادفی آید می بوجود رفتاری واکنش مبنای

 .شود می گرفته بکار سازمان

 :پردازیم می ها آن بررسی به ادامه در که است هشد وفاداری از متفاوتی تعاریف

 :کند می تعریف زیر شرح به را وفاداری ،(2330) اولیور

 مارک همان که صورتی به شود، می اطالق آینده در برتر خدمت یک یا محصول یک مجدد خرید برای قوی تعهد یک به وفاداری"

 گردد خریداری رقبا ی بالقوه بازاریابی های تالش و تاثیرات علیرغم محصول یا

 :معتقدند( 2331)  سوسانا و الرسون 

 "است مکرر طور به خدمات و کاالها خرید و خاص سازمان با معامله انجام برای مشتری در تعهد ایجاد وفاداری"

 آن مداوم خرید به منجر امر این بنابراین. کند می تعریف تجاری نشان مورد در رفتار یک عنوان به را وفاداری ،(2332)  آسائل

 .گردد می تجاری مارک
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 متمایز رفتار تعاریف از را آن کند می سعی که دهد می نشان تالشی در را وفاداری روانشناسی معنای ،(2333)  چستنات و یاکوبی

 (.  مکرر خرید) کند

 پژوهش تجربی پيشينه مرور

 خارجی تحقيقات

 

 داخلی تحقيقات
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 باشند می زیر شرح به مقاله این ها فرضیه ژوهش،پ نظری مبانی و پیشینه اساس بر

 اصلی فرضیه

 .دارد تأثیر مشتریان جذب بر انصار بانک برند

 فرعی های فرضیه

 .دارد تأثیر انصار بانک مشتریان وفاداری بر تجاری تصویر

 .دارد تأثیر انصار بانک خدمات کیفیت از مشتریان ادراک بر تجاری تصویر

 .است متوسط حد از بیشتر انصار بانک مشتریان در برند از میزانآگاهی

 پژوهش مفهومی مدل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محقق: منبع
 

  شناسی روش

 آماری جامعه.است پرسشنامه از استفاده و گیری نمونه تکنیک شده، گرفته کار به تکنیک و پیمایشی نوع از حاضر تحقیق روش

 از استفاده با پژوهش این آماری نمونه.باشند می نفر 053 تعداد به ایالم استان رانصا بانک شعب کارکنان تمامی تحقیق این در نظر مورد

 ارزیابی استاندارد پرسشنامه از پژوهش این در. باشد می ساده تصادفی روش یه گیری نمونه روش و گردید تعیین نفر 320 مورگان جدول

 است، شده استفاده نیز استنباطی آمار از توصیفی، آمار بر عالوه قیق،تح این در شدهاست استفاده( 2332) همکاران و ریستودوئیلیدز برند

 استفاده کرونباخ آلفای ضریب از پرسشنامه پایایی برآورد گردیدوجهت استفاده Lisrel آماری افزار نرم از اطالعات پردازش انجام برای که

 پرسشنامه این پایائی بودن قبول قابل بیانگر که است آمده دست به/. 31 پرسشنامه سؤال 03 برای کرونباخ آلفای ضریب استمقدار شده

 :است آمده زیر جدول در پژوهش متغیرهای برای کرونباخ آلفای همچنین است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آلفای کرونباخ متغیر ردیف

 %153 جذب مشتریان 3

 %3203 وفاداری 2

 %333 ادراک 0

 %100 آگاهی از برند 1
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 پژوهش هاي یافته

 يفیتوص آمار

 جنسيت
 و مرد کارکنان به مربوط مطالعه مورد نمونه کارکنان جنسیت فراوانی بیشترین که شود می مشاهده آمده دست به آمار اساس بر

 .باشد می%( 51)نفر 10 تعداد با

 جنسیت حسب بر پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع: 1 جدول

 

 درصد فراوانی جنسیت

 %13 53 زن

 %51 10 مرد

 %333 320 کل

 

 11 تعداد به و سال 13 تا 03 بین مطاله مورد نمونه افراد سن فراوانی بیشترین که شود می مشاهده آمده دست به آمار اساس بر

 .باشد می%( 03)نفر

 سن حسب بر پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع: 5 جدول

 درصد فراوانی (سال)سن 

 %23 01 03تا  23

 %03 11 13تا  03

 %21 21 53تا  13

 %2/33 30 53باالتر از 

 %333 320 کل
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 تحصيالت سطح

 تحصیالت به مربوط مطالعه مورد نمونه کارکنان تحصیالت فراوانی بیشترین که شود می مشاهده آمده دست به آمار اساس بر

 .باشد می%( 13)نفر 11 تعداد با لیسانس

 

 تحصیالت حسب بر پاسخگویان درصد و فراوانی توزیع: 2 جدول

 

 درصد فراوانی تحصیالت

 %03 01 فوق دیپلم

 %13 11 لیسانس

 %03 01 فوق لیسانس و باالتر

 %333 320 کل

 

 ها داده استنباطی تحليل
 مورد تحقیق های فرضیه استنباطی، تحلیل تجزیه در. پردازیم می ها داده استنباطی تحلیل به ها، داده توصیفی تحلیل تجزیه از بعد

 .گیرند می قرار آزمون و ابیارزی

 تحقیق متغیرهای تاییدی عاملی تحلیل 1-0-3

 مورد را سازه روایی تاییدی عاملی تحلیل آزمون از استفاده با بایست می ها فرضیه آزمون از پیش استنباطی، تحلیل تجزیه در

 درصد هشت از کمتر تقریب خطای واریانس برآورد جذر یا ،RMSEA شاخص مسیر، و تاییدی تحلیل در برازندگی آزمون. دهیم قرار آزمون

 نیز متغیر هر داری معنی ضرایب( T-Value) مقدار. باشد می درصد 13 از باالتر( GFH,CFL,IFI,NNFI) و سه از کمتر x^2/dfشاخص

 .باشد می برخوردار جامعه از معقولی تقریبی عبارتی به یا است برخوردار خوبی برازش از مدل باشد، -2 از تر کوچک و 2 از تر بزرگ

 های مدل بهبود و ارزیابی برای جامع ای شیوه روش، این. شد استفاده ساختاری های معادله مدل از پژوهش فرضیه آزمون برای

 که باشد می پنهان متغیرهای از ای مجموعه میان الگوهای توضیح مدل این هدف(. 3133 گربینگ، و اندرسون) شود می محسوب تئوریکی

 و چندگانه رگرسیون به نسبت روش این مزیت(. 3111 توپولوس، دیامان. )شوند می سنجیده شده مشاهده متغیر چند یا یک توسط دامهرک

 را گیری اندازه خطای اثر تواند می مدل این( 2 و دارد همزمان طور به را رابطه چندین سنجش توانایی مدل این( 3 که است این مسیر تحلیل

 (.2330 اسمیت، فیلد لنگ و بیانز) بگیرد نظر در دارند، بعد چندین که درمتغیرهایی

 از آیا که شد خواهد بررسی پژوهش مفهومی مدل و پژوهش های داده انطباق میزان طرف یک از ساختاری های معادله مدل در

 .شود می آزمون یافته برازش مدل این در روابط معناداری دیگر طرف از و است برخوردار مناسب برازش

 CFI،(برازش نیکویی شده تعدیل شاخص) AGFI ،(برازش نکویی شاخص) GFI ، شامل مدل مناسب برازش های شاخص

 که است برخوردار مناسب برازش از مدلی که صورت بدین. باشد می( باقیمانده دوم توان میانگین ریشه) RMR و( ای مقایسه برازش شاخص)

 کمتر RMR مقدار و درصد 33 از بیشتر AGFI، GFI مقدار درصد، 13 از بیشتر CFI مقدار باشد، 0 از کمتر( df) آزادی درجه به   نسبت

 مدل در موجود رابطه باشد، -2 از کمتر یا 2 از بیشتر( T مقدار) معناداری عدد چنانچه همچنین(. 2330 دیگران، و جاکوب) باشد 3031 از

 .است شده استفاده LISREL و SPSS آماری افزارهای رمن از ها تحلیل این انجام برای. است معنادار پژوهش

 برند ارزیابی گیری اندازه مدل

 معناداری عدد که( 2-1)نمودار         طبق. دهد می نشان را معناداری و استاندارد حالت در برند ارزیابی ابعاد مدل زیر نمودارهای

 برای که تفاوت این با باشد می spss افزار نرم در Sig مفهوم همان  لیزرل ارافز نرم در معناداری ازعدد منظور و است داده نشان را عوامل

 بکار تحقیق فرضیات رد یا تأیید برای کل در و باشد -12/3 از کوچکتر یا 12/3 از بزرگتر باید آن معناداری عدد ضریب، یک بودن معنادار
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 وابسته متغیر روی تری قوی علی قوی اثر مستقل متغیر که است آن دهنده نشان باشد بزرگتر 12/3 از چقدر هر معناداری عدد. رود می

 .دارد

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 استاندارد حالت در عاملی تحلیل آر استفاده با برند کارزیابی ابعاد گیری اندازه مدل( 3 شکل

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داری معنی حالت در عاملی تحلیل آر استفاده با برند ارزیابی ابعاد گیری اندازه مدل( 2 شکل

 .است شده تأیید متغیر این در شده بررسی عوامل کلیه عضویت دهد، می نشان نمودارها این که طور همان

 مشتریان جذب گیری اندازه مدل

 دهد، می نشان نمودارها این که طور همان. دهد می نشان را معناداری و استاندارد حالت در مشتریان جذب مدل  فوق نمودارهای

 .است شده تأیید متغیر این در شده بررسی عوامل کلیه ویتعض
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 استاندارد حالت در عاملی تحلیل آر استفاده مشتریان جذب گیری اندازه مدل( 0 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داری معنی حالت در عاملی تحلیل آر استفاده مشتریان جذب گیری اندازه مدل( 1 شکل

 

 و( برند به وفاداری و آگاهی کیفیت،)پژوهش متغیرهای تمامی بین که گفت چنین توان می( 2-1)نمودار و لیلتح نتایج اساس بر

 جذب و برند به وفاداری بین رابطه در توان می نیز را رابطه شدت بیشترین و. دارد وجود معناداری رابطه انصار بانک مشتریان جذب

 . دانست مشتریان
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 استاندارد حالت در ها فرضیه نتایج و کلی مدل گیری اندازه( 5 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 داری معنی حالت در ها فرضیه نتایج و کلی مدل گیری اندازه( 2 شکل

 .دارد تأثیر مشتریان جذب بر انصار بانک برند:اصلی فرضیه

 بین همبستگی میزان که ای گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی ضریب مجذور همبستگی، ضریب( 1)جدول

 جذب میزان وابسته متغیر تغییرات از درصد 20 که است این بیانگر تعیین ضریب همچنین باشد می باالیی سطح در و 13/3 فوق متغیرهای

 .شود می داده پوشش برند متغیر توسط مشتریان

 مستریان جذب بر انصار بانک برند بین رابطه بررسی: 1 جدول

 

 خطای معیار برآورد مجذور ضریب همبستگی تعدیل شده مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی

133/3 201/3 231/3 333/31 
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 مشتریان جذب بر انصار بانک برند متغیر دو ساختاری معادالت نتیجه: 3 جدول

  

 

 333/3 داری معنی سطح به توجه با و 20/3 با برابر تعیین ضریب و 13/3 برابر مشتریان جذب و انصار بانک برند بین همبستگی

 مستقل متغیر توسط مشتریان جذب وابسته متغیر تغییرات از درصد 13 رت دقیق عبارت به. است دار معنی رگرسیون معادله آماری لحاظ به

 تر دقیق عبارت به است 20/3 مشتریان جذب متغیر برای گام به گام رگرسیون در آمده بدست بتای میزان سهم شود می داده پوشش برند

 .دارد افزایشی اثر یک وابسته متغیر بر برند متغیر اثر داشت اظهار توان می

 .دارد تأثیر انصار بانک مشتریان وفاداری بر تجاری تصویر: فرعی اول هفرضی

 بین همبستگی میزان که ای گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی ضریب مجذور همبستگی، ضریب( 1)جدول

 است شده ظاهر مثبت صورت به شده ذکر متغیرهای

 مشتریان وفاداری و تجاری تصویر متغیرهای بین رابطه بررسی: 1 جدول

 ضریب همبستگی متغیرها
مجذور ضریب همبستگی تعدیل 

 شده
 خطای معیار برآورد

 333/33 513/3 152/3 تصویر تجاری و وفاداری مشتریان
 مشتریان وفاداری و تجاری تصویر متغیرهای متغیرهای بین چندگانه رگرسیون: 33 جدول

  

 333/3 داری معنی سطح به توجه با و 51/3 با برابر تعیین ضریب و 15/3 مشتریانبرابر وفاداری و تجاری تصویر بین همبستگی

 متغیر توسط مشتریان وفاداری وابسته متغیر تغییرات از درصد 51 تر دقیق عبارت به. است دار معنی رگرسیون معادله آماری لحاظ به

 .است 152/3 تجاری تصویر متغیر برای گام به گام رگرسیون در آمده بدست بتای میزان سهم شود می داده پوشش تجاری تصویر مستقل

 .دارد تأثیر انصار بانک خدمات فیتکی از مشتریان ادراک بر تجاری تصویر: دوم فرعی فرضیه

 بین همبستگی میزان که ای گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی ضریب مجذور همبستگی، ضریب( 33)جدول

 ادراک وابسته متغیر تغییرات از درصد 12 که است این بیانگر تعیین ضریب همچنین باشد می باالیی سطح در و 31/3 فوق متغیرهای

 .شود می داده پوشش تجاری تصویر متغیر توسط خدمات کیفیت از یانمشتر

 

 خدمات کیفیت از مشتریان ادراک و تجاری تصویر بین رابطه بررسی:33 جدول

 
 مقدار ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

(t) 

 

B خطای استاندارد Beta  

 333/3 -335/3  133/3 023/3 مقدار ثابت

 333/3 31/0 333/3 325/3 201/3 جذب مشتریان

 
 ارمقد ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

(t) 

 

B خطای استاندارد Beta  

 333/3 231/23  033/3 113/02 مقدار ثابت

 333/3 301/13 -152/3 323/3 355/3 وفاداری
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 مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی
مجذور ضریب همبستگی تعدیل 

 شده
 خطای معیار برآورد

311/3 121/3 121/3 131/35 
 

 خدمات کیفیت از مشتریان ادراک و تجاری تصویر متغیر دو ساختاری معادالت نتیجه:32 جدول

 

 سطح به توجه با و 12/3 با برابر تعیین ضریب و 31/3 برابر خدمات کیفیت از مشتریان ادراک و تجاری تصویر بین همبستگی

 خدمات کیفیت وابسته متغیر تغییرات از درصد 12 تر دقیق عبارت به. است دار معنی رگرسیون معادله آماری لحاظ به 333/3 داری معنی

 تصویر متغیر برای گام به گام رگرسیون در آمده بدست بتای میزان سهم ودش می داده پوشش تجاری تصویر مستقل متغیر توسط شده درک

 .است 13/3 تجاری

 .دارد معناداری تأثیر مشتریان آگاهی بر تجاری تصویر: سوم فرعی فرضیه

 بین همبستگی میزان که ای گونه به دهد می نشان را تعیین ضریب یا همبستگی ضریب مجذور همبستگی، ضریب( 30)جدول

 از آگاهی وابسته متغیر تغییرات از درصد 12 که است این بیانگر تعیین ضریب همچنین باشد می باالیی سطح در و 31/3 فوق رهایمتغی

 .شود می داده پوشش تجاری تصویر متغیر توسط برند

 برند از آگاهی تجاریو تصویر بین رابطه بررسی: 30 جدول

 

 مجذور ضریب همبستگی ضریب همبستگی
همبستگی تعدیل  مجذور ضریب

 شده
 خطای معیار برآورد

123/3 031/3 331/3 131/33 
 

 برند از آگاهی و تجاری تصویر متغیر دو ساختاری معادالت نتیجه:31 جدول

 

 

 

 

 

 

 .باشد نمی معنادار سوم فرعی فرضیه رگرسیونی معادله است 3035 از بیشتر که رگرسیون داری معنی حد به توجه با

 ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج تشریح و ارزیابی

 مدل
 مقدار ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

(t) 

 

B خطای استاندارد Beta  

 302/3 -312/2  110/3 -013/5 مقدار ثابت

 333/3 332/32 131/3 353/3 353/3 کیفیت خدمات درک شده

 مدل
 مقدار ضرایب استاندارد ضرایب غیر استاندارد

(t) 

 

B خطای استاندارد Beta  

 335/3 -312/2  310/3 -313/25 مقدار ثابت

 333/3 332/32 131/3 353/3 353/3 از برند آگاهی
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 اول اصلی فرضيه براساس گيري نتيجه

 :است بوده زیر حشر به پژوهش این اول اصلی فرضیه

 .دارد معناداری تأثیر مشتریان جذب بر انصار بانک برند

. دارد وجود معناداری رابطه ابعاد تمام بین که گیریم می نتیجه چهارم فصل در شده داده نشان ساختاری معادالت مدل به توجه با

 مشتریان جذب افزایش بر متغیر، این در بهبود که شود یم استنباط چنین برند ارزیابی توضیحی متغیر ضریب عالمت اساس بر آن بر افزون

. دارد وجود پژوهش متغیرهای بین همبستگی و ارتباط یعنی. انجامید اول اصلی فرضیه تأیید به شده انجام های آزمون نتیجه لذا. انجامد می

 ،(2330) گور اون ،(3013) واحدیسرکانیتقوی ،(3012) بهادری و شریف صادقی ،(3013) درگاه رنجبر تحقیقات با تحقیق این نتایج

 .دارد همخوانی( 2333) دمستزوویاللونگا و( 2332) کاپوپولسوالزاریتو

 اول فرعی فرضيه براساس گيري نتيجه
 .دارد معناداری تأثیر مشتریان وفاداری بر انصار بانک تجاری تصویر

 معنی سطح به توجه با و 51/3 با برابر تعیین ضریب و 15/3 برابر محصوالت مشتریان وفاداری و تجاری تصویر بین همبستگی

 مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 51 تر دقیق عبارت به. است دار معنی رگرسیون معادله آماری لحاظ به 333/3 داری

 افزایش نیز مشتریان وفاداری انصار، انکب تجاری تصویر بهبود با که گفت توان می چهارم فصل نتایج اساس بر همچنین. شود می داده پوشش

 .یافت خواهد

 دوم فرعی فرضيه براساس گيري نتيجه
 معنی سطح به توجه با و 12/3 با برابر تعیین ضریب و 31/3 شدهبرابر ادراک خدمات وکیفیت تجاری تصویر بین همبستگی

 مستقل متغیر توسط وابسته متغیر تغییرات از درصد 12 تر دقیق عبارت به. است دار معنی رگرسیون معادله آماری لحاظ به 333/3 داری

 دست به نتایج اساس بر. است 13/3 خدمات کیفیت متغیر برای گام به گام رگرسیون در آمده بدست بتای میزان سهم شود می داده پوشش

 .دارد مستقیم تأثیر شده درک خدمات کیفیت بهبود بر انصار بانک تجاری تصویر بهبود که شود می استنباط چنین آمده

 سوم فرعی فرضيه براساس گيري نتيجه
 عدم دلیل به و نداشت تاثیری هیچگونه برند از آگاهی بر انصار بانک تجاری تصویر متغیر چهارم فصل از حاصل نتایج اساس بر

 .نگردید مقایسه تحقیقات نتایج با فرضیه این نتیجه تحقیقاتی منابع

 پژوهش پيشنهادهاي

 ربرديکا پيشنهاد

 اصلی فرضيه اساس بر پيشنهاد

 در بایست می مربوطه مسئولین که است بدیهی آن، مشتریان جذب و انصار بانک برند بین معنادار رابطه وجود بر عنایت با

 .نمایند اعمال را موثرتری اقدامات جامعه سطح در مناسب برند ارائه خصوص

 اول فرعی فرضيه اساس بر پيشنهاد

 .گیرد صورت تر جوان های مشتری از حمایت رایب مقتضی اقدامات

 .گیرد صورت تر جوان مشتریان وفاداری و رضایت افزایش جهت مقتضی اقدامات

 دوم فرعی فرضيه اساس بر پيشنهاد

 اعمال الزم دقت باشند، می انصار بانک خدمات کیفیت و مشتریان با مستقیم تماس در که کارکنانی بویژه کارکنان، گزینش در

 .باشند مناسب دانش و رفتار دارای که شوند گرفته کار به افرادی و شود

 قرار توجه مورد باید کارکنان آموزش با رابطه در را نکته این و گیرد قرار توجه مورد کارکنان کاری زندگی تمام در باید آموزش،

 .یابد ارتقاء را آنان اهیآگ و دانش سطح تا باشد فرد های فعالیت و وظایف با رابطه در باید آموزش که داد

 سوم فرعی فرضيه اساس بر پيشنهاد
 رابطه این در و آورند فراهم اند، داده آنرا انجام وعده که زمانی رادر خود خدمات که نماید اتخاذ را تدابیری باید انصار، بانک

 .گردد پرداخت مشتریان به را همربوط های خسارت وعده خلف صورت ودر آورند فراهم مشتریان برای نیز را الزم های ضمانت

 استفاده در مشاوره ارائه و خدمت انواع از مردم آگاهی ارتقاء آن بدنبال و گیرد قرار توجه مورد باید گوناگون و متنوع خدمات ارائه

 .گیرد قرار مدنظر باید متنوع خدمات از
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