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در عصر دانایی ،رقابت سازمانهرا در مشرترییرابی

جررذش و کرراهش هزینررههررای مبادلرره در پررژوهشهررای

برای فروش محصوالت و خدماتشان افزایش یافته و ایرن

متعددی تأیید شده که همگی ،ویژگیهای جرذابی بررای

امر باعث شده که سازمانها نه تنها بره دنبرال مشرتریان

سازمانها ،جهرت مبرارزه برا فشرارهای مرالی و سیاسری

جدید باشند ،بلکه در حفظ و نگهرداری مشرتریان قبلری

هستند )(Harvey & Morris, 2017د

خود نیز کوشا باشرند زیررا حفرظ مشرتریان موجرود بره

از سوی دیگر نیات رفتاری مشتریان ،شامل تمامی

رقابت و معضل برای مانردگاری و دوام ،بره امرری کرامال

آوردن ،استفاده و کنار گذاشتن کاالها یا خردمات بعرد از

جدی تبدیل شده استد در این راستا سازمانها ،عالوهبرر

مصر انجام میدهندد خرید یک کاال یا خردمت ،فرراهم

درک اهمیت و تأثیر تصویر ذهنی بر عملکررد کارکنران و

کردن اطالعات گفتاری در مرورد کراال یرا خردمت بررای

جررذش مشررتریان بایررد تصررمیمات و اقرردامات الزم برررای

فردی دیگر ،گرایشهای بعرد از مصرر یرک محصرول و

کنترل و حذ عوامل منفی و گسترش عوامرل مببرت را

جم کردن اطالعات برای خریرد ،همگری مبرالهرایی از

برره عمررل آورنرردد بهینررهسررازی تصررویر ذهنرری و شررهرت

رفتار مصر کننرده هسرتندد در خصرون نیرات رفتراری

سازمانی ،از ضروری ترین و اجتناش ناپذیرترین مسرائل در

مشررتریان ،محققرران معتقدنررد کرره اگررر مقاصررد رفترراری

پیشرررفت و موفقیررت سررازمانهررا و زیرسرراخت توسررعه

مشتریان مببت باشند میتوانند باعث وفراداری مشرتری،

آنهاست ()Ha et al., 2009د شرهرت سرازمانی ،بررآورد

احتمال مراجعه مجدد و تبلیغات شرفاهی مببرت توسرر

ارزشی است که در محتروای معنری دار خرود ،شررایر را

مشتریان شروند کره ایرن امرر منجرر بره افرزایش حجرم

برای تفکر ،احساس و رفتار مببتترر گرروههرای ذینفر

کسبوکار و سودآوری شرکت میشود و مریتوانرد نقرش

نسرربت برره سررازمان مهیررا مرریکنرردد مسررائلی ماننررد:

مهمرری در کسررب موفقیررت شرررکت ایفررا کنررد (بصرریر و

جهانیسازی ،کوچکسازی ،قانونزدایی ،خصوصیسرازی،

همکاران)1895 ،د در واقر در عصرر حاضرر کره عصرری

تغییر فرهنگ کسبوکار و افرزایش سررعت چرخره عمرر

کیفیتمحور و مشتریمدار است مشتری ،هد و مقصود

محصررول و خرردمات ،مفرراهیم جدیرردی ماننررد شررهرت

کار و مشتریگرایی ،زیربنای کلیه فعالیتهرای تجراری و

سازمانی را مطرح کردهاند ) .(Jackson, 2004در هرزاره

اقتصادی خواهد بود؛ در این راستا توجه به نیات رفتراری

سوم ،شهرت سازمانی ،اهمیت روزافزونی یافته و یکری از

مشتریان حائز اهمیت است.

مباحث اصلی و کانونی مدیریت سازمان ها را تشکیل داده

تأسرریس بانررکهررای خصوصرری در کشررور ،فضررای

استد شهرت سازمانی ،دربرگیرنده مؤلفههایی اسرت کره

رقررابتی را بررین ایررن بانررکهررا در راسررتای کسررب سررهم

وضعیت یک سازمان را در قیراس برا سرایر سرازمانهرای

بیشتری از بازار و یافتن جایگاهی منحصرربرهفررد ایجراد

مشابه رقیب نشان میدهد .باید توجره داشرت کره ارزش

کرده استد بانکها باید به دنبال ایجاد ارزشری پایردار در

کسبوکار تنها به داراییهای مالی و فیزیکری موجرود در

ذهن ذینفعان و شهروندان و حفرظ آن بررای بلندمردت

ترازنامرره نیسررت بلکرره بیشررتر ارزش کسرربوکررار ،در

باشند ترا بتواننرد مانردگار بماننردد محرور اصرلی رقابرت

داراییهای نامشرهود ،نمرود مرییابردد شرهرت سرازمانی،

بانکها ،جذش مشتری بیشرتر بره منظرور تجهیرز منراب

توانایی ایجاد مزایای قابلتوجه مرالی و يیرمرالی را بررای

بیشتر استد در میان بانکهرای خصوصری کشرور ،بانرک

سازمان ها دارد و بهطور چشمگیری بر موفقیت سازمانها

شهر در طول سه سال گذشته با توسرعه پیشراوانهرای

تأثیر دارد ) .(Lewis, 2001تأثیر شرهرت در کمرک بره

شهر نت و ارائره خردمات نروین در نظرام برانکی کشرور،
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اعمالی است که مصر کنندگان در ارتبرا برا برهدسرت
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نظام های پرداخت باشد و با توجه به کپریبررداری سرایر

پژوهش نشان دادند که اگرچه شهرت سرازمانی ،ترأثیری

بانکها از خدمات الکترونیکی جدیرد و برهروز آن ،بانرک

بررر  ROEشرررکت نرردارد ولرری  ROEمرریتوانررد شررهرت

شهر بایرد در راسرتای افرزایش خردمات متنرول و جلرب

سازمانی را بهبود باشدد

رضایت مشتریان خود ،گامهای مؤثری را برداردد لذا ایرن

آگررراروال 1و همکرررارانش ( )8015در پژوهشررری،

پژوهش به دنبال بررسی رابطه شرهرت سرازمانی و نیرات

اندازه گیری شهرت سازمانی و نتایج آن را مطرح کردند و

رفتاری مشتریان بانک شهر میباشدد

به نتایجی چون اعتماد و احترام از سوی تمام ذینفعان و
جامعرره ،بررروز رفتارهررای فراتررر از نقررش در کارکنرران،

الف) پژوهشهای خارجي

قبول مسئولیتهرای اجتمراعی از طرر سرازمان اشراره

گوچررت 1و همکررارانش ( )8011در پژوهشرری بررا

کردندد

عنررروان «ادراکرررات مشرررتری از مسرررئولیت اجتمررراعی

عبمان 8و همکارانش ( )8011در پژوهشی با عنوان

شرکتهای خدماتی :ترأثیر برر نگررش و نیرات رفتراری»


«بررسی تجربی ارتبا کیفیت خدمات ،رضایت مشرتری

بیان کردند اگر ادراکات مشتری از فعالیتهای اجتمراعی

و تصویر ذهنی از بانک بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری

شرکت مطلوش یا نامطلوش باشد ،نگرش مشتریان نسربت

تجاری مالزی» بیان کردند کیفیت خدمات ،برر وفراداری

به کیفیت خدمات موجود را تغییرر یرا تحرتترأثیر قررار

مشتری و نیات رفتاری آنهرا ترأثیر داردد همچنرین ارزش

می دهدد همچنین نتایج نشان دادند که درک مشرتری از

درک شده توسر مشتری نسبت به خردمات ارائره شرده

مسئولیت اجتماعی سازمانها ،تأثیر مببت و قابلتروجهی

توسر بانک با نیات رفتاری مشتریان ،در ارتبا استد

بر نگرش و نیات رفتاری آنها دارد و تحرتترأثیر کیفیرت

الدهرراری 3و همکررارانش ( )8018در مطالعررهای بررا
عنوان «اثرات رضایت احساسری و ادراک از محصرول برر

خدمات موجود استد
تروتا 8و همکارانش ( )8011در تحقیقی برا عنروان

نیررات رفترراری مشررتریان» ،برره بررسرری تررأثیرات درک

«شهرت سازمانی و مسئولیت اجتماعی شررکت :رویکررد

مشتریان از کیفیت خدمات و واکنشهای عراطفی آنهرا و

ارزشی سهام داران» بیان کردند که مسرئولیت اجتمراعی

درک آنها از کیفیرت خردمات و نیرات رفتارهرای بعردی

شرکت ،محرک قوی بررای ایجراد شرهرت سرازمانی و در

مشتریان پرداختندد این مطالعه نشان می دهد که کیفیت

نتیجه ،ایجاد ارزش اقتصادی برای شرکت در طول زمران

خرردمات درک شررده (قابلیررت اطمینرران ،پاسرر گررویی،

استد همچنین ارتبرا مسرتقیم مسرئولیت اجتمراعی و

اطمینان و همدلی) و محیر خدمات (فضای و طرح) ،هر

شهرت سازمانی خصوصا در بانک ها تأیید گردیرد کره در

دو رضایت احساسی مببت را افزایش میدهنرد کره ایرن

رضایت سهامداران خیلی بااهمیت استد

قصد حمایت مشتریان ،احتمال خریرد بعردی و تبلیغرات

کالیسررکان 8و همکررارانش ( )8011در تحقیقرری بررا

توسر آنها را افزایش میدهدد

عنوان «ارتبا بین شرهرت سرازمانی و عملکررد مرالی»،
رابطه بین شهرت سازمانی و عملکرد مالی را در سالهای
 8000تا  8010بررسی کردندد برای اندازهگیری عملکررد
1- Guchait
2- Trotta
3- Caliskan

4- Return on Investment
5- Return on Exceptions
6- Agarwal
7- Osman
8- Ladhari
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ماندگاری سرازمان ،ایجراد اخرالج تجراری در سرازمان و
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توانسته جزو سه بانک برتر در ارائه خدمات الکترونیکی و

مالی از نسبتهای  4ROAو  5ROEاستفاده شردد نترایج
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«بررسرری رابطرره بررین شررهرت سررازمانی و ویژگرریهررای

تجاری تنها عامل وفاداری به نام تجاری بر ارزش ویژه نام

شاصرریتی کارکنرران شرررکت ملرری پرراالیش و پاررش

تجاری تأثیر معنادار و مببت اعمرال مرینمایردد بنرابراین

فرآورده های نفتی ایران» انجام دادندد آنها بیران داشرتند

مؤسسات خدماتی باید تأکید زیادی بر ایجاد وفاداری بره

فرآوردههای نفتی ایرران بره

شرکت ملی پاالیش و پاش

نام تجاری به خدماتشان داشته و در این زمینه از شهرت

عنوان یکری از سرازمانهرای دارای اعتبرار نرزد مرردم و

سررازمانی خررود نیررز برره عنرروان یررک مزیررت رقررابتی

کارکنان شايل در آن ،باعث شده است افراد برای جرذش

منحصربهفرد بهره گیرنردد همچنرین از طریرق ترفیعرات

و استادام در چنین سازمانی همواره در حرال رقابرت برا

فروش و تبلیغات ،شهرت سازمانی خود را گسرترش داده

یکدیگر باشندد سازمانهایی نظیر شرکت نفت که رهبران

و از این طریق بر وفاداری مشرتریان خرود ترأثیر مببتری

زبردست خود را وارد حیطه آموزش ،تربیرت و گسرترش

اعمال کنندد

فرهنگ شهرت سازمانی میکنند ،نه تنها نتایج عمیق آن

عباسی و همکارانش ( )1890در تحقیقی با عنروان

را در سازمانشان مشاهده میکنند ،بلکه کارکنران چنرین

«بررسی تأثیر شهرت بانک بر رفترار شرهروندی مشرتری

سازمانهایی دیر یا زود برا افرزایش خودبراوری و روحیره

(مطالعه موردی مشتریان بانک کشاورزی شهر کرمران)»

اعتماد به نفس در خود باعث افرزایش بهررهوری سرازمان

بیان داشتند از آنجا که بانکها همانند سایر سازمان هرا و

میگردندد روش پژوهش حاضر ،روش توصیفی و از شاخه

شرررکتهررای خرردماتی نمرریتواننررد از طریرق جانشرینی

همبستگی استد جامعه آماری تحقیق نیز شامل کارکنان

سرمایه به تولید مهمی دست یابند و چنین سازمانهرایی

شرکت ملی پاالیش و پارش فررآوردههرای نفتری ایرران

تنها از طریق حفظ مشتریان خود میتوانند بقای خرود را

میباشدد در این مقاله تالش شد تأثیر شهرت سازمانی بر

تضمین کنند؛ لرذا رضرایت و وفراداری مشرتری و حتری

ویژگیهای شاصیتی کارکنران شررکت ملری پراالیش و

برراالتر از آن ایجرراد روابررر بلندمرردت بررا مشررتری برررای

پاش فرآوردههای نفتی ایرران تبیرین شرودد یافترههرای

موفقیت بانکها الزامی استد در دنیای پیچیده و رقرابتی

مقاله حاکی از آن بودند که بین کرانون کنتررل درونری و

بانکها بتوانند در همه ابعراد کیفیرت خردمات،

امروز اگر

خودباوری با شرهرت سرازمانی ،رابطره معنری دار مببتری

مردمداری ،مشتری مداری ،مسئولیتپرذیری اجتمراعی و

وجود داردد همچنین شهرت سازمانی ،رابطه معکوسی برا

توان مالی و همچنین بازاریابی رابطهمند ،شهرت مناسبی

کانون کنترل بیرونی و رابطه مببتری برا خودشریفتگی را

پیدا کنند بهواسطه این شهرت میتوانند مشرتریان خرود

نشان میدهدد

را حفظ کنندد امروزه مشتریان دیگر تنها خریدار نیستند

مؤتمنی و همکارانش ( )1839تحقیقری برا عنروان

بلکه میتوانند به عنوان منب سودآور برای هرر سرازمانی

«تأثیر شهرت سازمان بر ارزش ویژه نام تجاری در بارش

باشند که اگر این منب تا سررحد وفراداری راضری شرود،

خدمات» انجام دادندد در ایرن پرژوهش دادههرا از طریرق

رفتارهای اختیراری و خرار از نقرش بررای مبرال رفترار

پرسشررنامه و برره روش نمونررهگیررری طبقررهای تصررادفی

شهروندی مشتری انجام میدهرد کره بررای سرازمان هرا

جم آوری شردندد فرضریه برا اسرتفاده از تحلیرلعراملی

بسیار سودآور میباشند؛ در حالی که هیچ هزینهای بررای

اکتشررافی ،تحلیررل همبسررتگی و مرردلسررازی معررادالت

سازمان در پی نداردد از آنجا کره مشرتریان وفراداری کره

ساختاری بررسی شدد تحلیل نتایج نشان داد که شرهرت

رفتارهای شهروندی از خرود برروز مریدهنرد مریتواننرد

شرکت بر ابعاد ارزش ویژه نرام تجراری ترأثیر مسرتقیم و

مؤلفه اصلی موفقیت بانکها باشند ،ایرن تحقیرق ،روابرر
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طالقانی و همکارانش ( )1833تحقیقری برا عنروان

کیفیت ادراکی ،تداعی معانی نام تجاری و وفاداری به نام
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ب) پژوهشهای داخلي
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در دو بعد (کمک به دیگرر مشرتریان و کمرک بره خرود

دریافتی شده استد از این رو ارائره خردمات الکترونیکری

بانررک) را بررا وجررود متغیرهررای میرانجی ماننررد :صررداقت

برای تأثیرگذاری بر نیات رفتاری مشتریان ،بسیار اهمیت

مشتری ،رضایت مشتری ،وفاداری مشتری ،تعهد مشتری

داردد در ای رن پررژوهش ،ارتبررا می ران کیفی رت خرردمات

بررسی کرده است که بر اساس نترایج برهدسرت آمرده از

الکترونیک با نیات رفتاری (قصد خریرد مجردد ،تبلیغرات

تحلیل  ،SPSSتمامی فرضیههای تحقیق تأیید شدند؛ به

شفاهی و تمایل به پرداخت بیشتر) از طریق ارزش ادراک

طوری که تأثیر تمام متغیرها بر یکدیگر ،مببت برهدسرت

شررده و اعتمرراد ،بررسرری شرردد پررژوهش حاضررر برره روش

آمده و با توجه به تحلیلهرای برهدسرت آمرده از Amos

پیمایش ری انجررام شررده اسررتد پاس ر دهنرردگان از می ران

میتوان نتیجه گرفت که بهطور کلی مدل تحقیق ،تأییرد

مشتریان شرکت آسیاتک انتااش شدهانرد کره در نهایرت

شده استد با توجه به ضرایب تأثیر متغیرهرای برهدسرت

 834پرسشررنامه برره منظررور تجزی رهوتحلی رل دادههررا بررا

آمده میتوان نتیجه گرفت که شهرت ،بیشتر تحرتترأثیر

مدلیابی معادالت سراختاری برهوسریله
استفاده از روش 

کیفیت خدمات بوده و بیشترین تأثیر شهرت ،بر رضرایت

نرمافزار آموس ،جم آوری و تحلیرل شرده اسرتد نترایج


مشررتری برروده اسررت امررا از بررین متغیرهررای میررانجی،

پژوهش نشان دادند کیفیت خدمات الکترونیک برر ارزش

بیشترین تأثیر را صداقت برر رفترار شرهروندی مشرتری

ادراک شررده و اعتمرراد ،تررأثیر مببررت و معنرراداری داردد

داشته استد

همچنین ارزش ادراک شده و اعتماد نیرز نیرات رفتراری

نصراصفهانی و فغانی ( )1891در تحقیقی با عنوان

مشتریان را بهصورت مببت و معناداری تحرتترأثیر قررار

«بررسی رابطه بین مسئولیت اجتماعی و شهرت سازمانی

یدهدد از طرفی کیفیت خردمات الکترونیرک از طریرق
م 

(مورد مطالعه :شرکت ایران خودرو)» ،بیران داشرتند کره

ارزش ادراک شده و اعتماد بهصورت يیرمستقیم بر ابعراد

افراد بررای انتاراش سرازمان ترأمینکننرده نیازهایشران،

یگرذارد ،امرا برهصرورت مسرتقیم،
نیات رفتاری تأثیر مر 

معیارهای ماتلفی را مدنظر قرار میدهنردد یکری از ایرن

ارتباطی میان کیفیت خدمات الکترونیرک و ابعراد نیرات

معیارها میتواند مسئولیتپذیری اجتماعی سازمان باشدد

رفتاری یافت نشدد

جامعرره آمرراری تحقیررق را دانشررجویان کارشناسرریارشررد
دانشگاه اصفهان تشکیل میدهنرد کره  30نفرر آنران بره

 -2مباني نظری

عنوان نمونه آماری انتااش شدندد ابزار تحقیق شرامل دو

شهرت سازمانی ،تصاویر ادراکی ذینفعران کلیردی

نول پرسشنامه است که پرسشرنامه اول جهرت سرنجش

سررازمان از فعالیررتهررای گذشررته و آینرررده سرررازمان و

شهرت سازمانی و پرسشنامه دوم جهت سرنجش میرزان

خواسته کلی آنان نسبت بره سرازمانهرای رقیرب اسرت

آگاهی از مسئولیت اجتماعی مورد استفاده قررار گرفرتد

) .(Wartick, 2002شررهرت سررازمانی ،فصررل مشررترک

نتایج پرژوهش نشران دادنرد کره رابطره معنراداری برین

ادراکهای ذینفعان از این است کره چقردر پاسر هرای

مسئولیت اجتماعی و شهرت سرازمانی در شررکت ایرران

سازمانی ،بررآوردهکننرده تقاضراها و انتظرارات ذینفعران

خودرو وجود داردد

متعدد میباشد ).(Fombrun et al., 2000

اردالن و همکارانش ( )1895در مطالعهای با عنوان

شهرت سازمانی ،ارزیابی خارجی سازمان است کره

«کیفیت خدمات الکترونیک و نیات رفتاری؛ تحلیل نقش

به وسیله ذینفعان خارجی انجام می شود و دارای ابعادی

می رانجی اعتمرراد مشررتریان و ارزش ادراک شررده» بیرران

چررون فرفیررت ادراکرری سررازمان برررای برررآورده کررردن
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مشتری مداری و مردمداری) و رفتار شرهروندی مشرتری

حوزه و در نتیجه ،افرزایش انتظرارات مشرتریان از ارزش
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بررین شررهرت بانررک در سرره بعررد (کیفیررت خرردمات،

کردند توسعه فضای مجازی ،باعث افزایش رقابت در ایرن

 221رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر اقتصاد و مدیریت شهری /شماره بیستم ،پاییز 1891

شهرت سازمانی دارای سه جزء اساسری :تشرای

انتظارات ذینفعانش ،وابستگی عقالیی کره یرک ذینفر
ذینفعان از سازمان دارند ) .(Waddock, 2000ذینفعران

می باشد که بدون وجود این سه عامل نمیتوان گفت کره

سازمان شامل مشتریان ،کارکنان ،جامعره و سررمایهگرذاران

شهرت وجود داردد
در خصون تشرای

هستند که به دنبال شرهرت بررای محصروالت ،خردمات،

نرام مری تروان گفرت وقتری

محیر کار ،مسئولیت اجتماعی یا عملکرد مرالی سرازمان

سازمانی شهرت دارد که عامه مردم درباره آن فکر کننردد

میباشندد در واق در ابتدا واژه شهرت محردود بره برنرد،

تشای

نام یا به عبارتی قابلمشاهده بودن در رسانههرا،

هویت شرکتی ،تصویر سرازمان و دیگرر عناصرر طراحری

به یاد آورده شدن ،تشای  ،دانش و آگراهی اشراره دارد

بصری بود اما به تدریج ارتباطات و همه شکلهای رفترار

که همه نشان دهنده وضعیتی از بحث تشرای

عمرومی

که با مواجه با محیر بیرونی و بازار مررتبر اسرت را نیرز

هستندد در واق سرازمان هرایی کره بره صرورت عمرومی

شهرت سازمانی ،عاملی کلیدی در افزایش رضرایت
مشتری و محرک مقاصد رفتاری مشتریان اسرتد هرگراه

دارند ،معرو هستند و به موضوعاتی میپردازند که مورد
عالقه عموم مردم است ،دارای شهرت سازمانی باشندد

سازمان در مورد تصویری که میخواهرد از خرود منتقرل

احساس کلی از بنگاه ،با سه شاخه اصلی انتظرارات

کند به تصویر مشاصی میرسد و تأیید میکند که برر پایره

اجتماعی ،شاصریت شررکت و اعتمراد مطررح مریشرود

این تصویر مریتوانرد خرود را عرضره کنرد بایرد در پری آن،

).(Fombrun et al., 2000

ادراکات عمومی را ردیابی کند )(Gardberg et al., 2017د

تداعیکنندههای شرکت با عرواملی ماننرد :کیفیرت

شهرت سازمانی ،ارزیابی کلی افراد ذینف از سرازمان در

مدیریت ،کیفیت محصروالت و خردمات ،نروآوری ،ارزش

طول زمان میباشد کره ایرن ارزیرابی از تجربره مسرتقیم

سرمایهگذاری بلندمدت ،مااطبران مرالی ،توانرایی بررای

افراد ذینف از سازمان ،هرگونه ارتبا یرا سرمبلسرازی

جذش و نگهداری افراد با اسرتعداد ،مسرئولیتپرذیری در

سازمان که حاوی اطالعراتی از آن باشرد و مقایسره ایرن

قبررال جامعرره و اسررتفاده آگاهانرره از دارایرریهررا ارزیررابی

اطالعات با عملکرد سایر رقبا ،شکل میگیرد (نجم روشن

میشوند )(Gardberg et al., 2017د

و همکاران)1890 ،د

شهرت سازمانی به واسطه آن چیزی که سازمان برا

ادراک شهرت سازمانها بردون آگراهی و شرناخت

آن شررناخته شررده ،باورهررا در مررورد آنچرره در آینررده از

پیچیدگی ادراکات ،عقاید و استنبا های موجرود دربراره

سازمان انتظار میرود و برداشرتهرا در مرورد مطلوبیرت

شرکت ،يیرممکن میباشردد برهعرالوه ایرن اسرتنبا هرا،

کلی سازمان ،متأثر میشود )(Lange et al., 2011د

عقایررد و ادراکررات پایرردار نبرروده و يیرقابررلپرریشبینرری

سه رویکرد اصلی برای اندازه گیری شهرت سازمانی

میباشندد شهرت شرکت به عنوان ماحصرل تعامرل برین

وجود دارد که عبارتند از :انتظارات اجتماعی که مرردم از

فعالیررتهررا و واکررنشهررای دنیررای بیرررون برره اعمررال و

شرکت دارند؛ دوم ،صفات شاصیتی ماتلف سازمانی که

گفتههای شرکت میباشدد سازمانها از طریرق پیرامهرای

مردم به شرکت نسبت میدهند و سوم سرط اعتمراد یرا

ارتباطی ،تبلیغات ،روابر عمومی ،وش سایت ،نام تجراری،
لوگررو و سررایر ابزارهررا بررا مشررتریان خررود ارتبررا برقرررار
میکنند )(Ferris et al., 2017د

بیاعتمادی مردم به شرکت است ).(Walsh et al., 2017

از دیررد فررامبران و وان ریررل ،)8004( 1شررهرت
سازمانی شش بعد دارد -1 :جاذبه احساسی :یک شرکت،
1- Fombrun and Van Riel
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دربر گرفت )(Raithel & Schwaiger, 2015د

تشررای

داده مرریشرروند ،خصوصرریت متمایزکننرردهای

] [ DOI: 10.29252/iueam.5.20.99

نسبت به سازمان دارد و بهطور کلی وجهه اصلی است که

نام ،احساس کلی از بنگراه و مجموعرهای از ترداعیگرهرا
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احترام و موردپسند استد  -8محصوالت و خدمات :درک

اساس برنامه ،انسجام سازمان و شفافیت اهردا سرازمان

کیفیرت ،نروآوری ،ارزش و اعتبررار محصروالت و خرردمات

را اندازه میگیردد عامل خدمات ،میزان تطابق فعالیرتهرا

شرررکت چگونرره اسررتد  -8عملکرررد مررالی :سررودآوری و

با آییننامهها و قواعد ،پاساگو بودن سازمان به ارباشرجرول،

اسررتفاده از فرصررتهررا در شرررکت چگونرره اسررتد -4

برآورده کردن انتظارهای آنها و اینکه سازمان تا چه حرد

چشم انداز و رهبری :یک شرکت تا چه اندازه رهبری قوی

به دنبال یافتن نیازها و تقاضاهای ارباشرجول میباشرد را

و چشم انداز روشنی را ارائه مریدهردد  -5محریر کراری:

اندازه میگیردد

برای رفاه کارکنانش چره کراری مریکنردد  -1مسرئولیت

استراتژیهای بازاریابی و تبلیغاتی سازمانها میباشد کره

اجتماعی :درک اینکه شرکت تا چره انردازه بره شرهروند

همان درک صحی از رفتار مصر کننده استد تنها وقتی

خوش در ارتباطش با جامعه ،کارکنان و محیر توجه دارد

یک سازمان میتواند به بقای خود ادامه دهرد کره بتوانرد

)(Fombrun & Van Riel, 2003د

نیازها و خواستههای مصر کننده را برا درکری صرحی و

مشاصههای شهرت سازمانی موفق عبارتند از:

جام از طر مشتریان بررآورده کنرد کره ایرن اهمیرت

 -1اصل تمرایز :شرهرت موفرق ،زمرانی اسرت کره

مطالعه مصر کننده را نشان میدهد ()Kotler, 2000د

سازمانها ،موقعیتی متمایز در ذهن ذینفعان داشته باشرندد

رفتار مصر کننده دربرگیرنده افراد و آنچره خریرد

 -8اصل تمرکز :شهرت قوی هنگامی به بار مریآیرد کره

میکنند ،چرایی و چگونگی خرید آنها ،بازاریابی و آمیزه

سررازمانهررا ،تمررامی فعالیررتهررای خررود را روی موضررول

بازاریررابی و بررازار اسررتد کلیرره تصررمیمات و فراینرردهای

واحدی متمرکز کنندد  -8اصل سازگاری :سرازمانی دارای

بازاریابی باید بر پایه رفترار مصرر کننرده باشرد و اتاراذ

شهرت موفق است که کلیه فعالیرتهرا و ارتباطراتش برا

تصمیمات کلیدی بازاریابی ،بدون درک و توجه به رفترار

تأمینکنندگان مناب و ذینفعان سازگار باشردد  -4اصرل

مصر کننده يیرممکن است )(Bujisic et al., 2014د

هویت :شهرت قوی هنگامی به بار مریآیرد کره عملکررد

رفتار مصر کننده ،مطالعه فرایندها در زمانی است

سازمان ،در زمینه ای باشد که با اصول ،ماهیرت و فلسرفه

که افراد و گروهها ،محصوالت ،خدمات ،ایدهها یا تجراربی

وجودی آن ،هماهنگ و سازگار باشدد  -5اصرل شرفافیت:

را انتااش کرده ،می خرند ،استفاده می کننرد یرا آنهرا را

سازمانی شهیر است که اهردافش و عملکرردش شرفا و

کنار میگذارند تا نیازها و تمایالتشان را بررآورده کننردد

روشن باشد )(Fombrun & Foss, 2001د

رفتار مصر کننده شامل فراینردهای روانری و اجتمراعی

از دید لوما -آهو )8003( 1ابعراد شرهرت سرازمان

گوناگونی است که قبل و بعد از فعالیتهرای مربرو بره

عبارتند از :اقتدار ،احترام ،اعتماد ،کارایی و خردماتد عامرل

خرید و مصر وجود داردد این رفتارها ،به تشری تصمیمگیری

اقتدار ،به اندازهگیری میزان مشتریمدار بودن سازمان در

خرید مصر کنندگان و نحوه استفاده از کاال یرا خردمات

مقابل میزان بوروکراتیک بودن سازمان میپرردازدد عامرل

خریداری شرده مریپرردازد )(Sweeney et al., 2015د

احترام ،میزان مورد احترام بودن سازمان در جامعره و در

رفتار مصر کننده ،فرایندهای ذهنری و احساسری و نیرز

سط بینالمللی را ارزیابی میکندد عامل اعتمراد ،میرزان

فعالیت های فیزیکی افرادی است که مبادرت به خرید یرا

قابل اعتماد بودن سازمان و فعالیت سرازمان در راسرتای

استفاده از کاالها و خدمات مینماینرد کره بردین وسریله

مناف جمعی را اندازهگیری میکندد عامل کارایی ،میرزان

خواسررتههررا و نیازهررای خرران خررود را برطررر کننررد
).(Bearden, 2006

1- Luoma-aho
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درک اینکه شرکت تا چه انردازه خروش اداره مریشرود و

نیات رفتاری مشتری ،فراکتور مهمری در موفقیرت
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از دید مشتریان و ذینفعان چقدر دوستداشرتنی ،مرورد

سرعت روند انجرام امرور در سرازمان ،پیشرروی امرور برر
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نیات رفتاری مشتری می تواند مطلوش یا نرامطلوش

و پیامدهنده است که شا

دریافتکننرده در خصرون

کسبوکار ،تبلیغ دهانبهدهان مببت ،تمایل به پرداخرت

يیرتجاری دریافت میکند )(Ladhari et al., 2017د

حق بیمه و ددد مری شرود و بررعکسد پژوهشرگران اذعران
می کنند که موقعیت مالی و آینده شرکتهرا وابسرته بره

 -1روش تحقیق

توسعه نیات رفتاری مطلوش مشتریان استد درک بهتر از

پژوهش حاضر از لحاظ هد  ،کراربردی اسرت و از

نیات رفتاری مشتریان ،به نگرانی مهمی بررای بازاریابران

لحاظ روش ،از نول توصیفی -همبستگی مریباشردد ایرن

بدل شده است ).(Cronin et al., 2000

پژوهش در نیمه دوم سال  1895در شعب بانک شهر در

عملکرد خدمتدهندگان از لحاظ خدمترسرانی و اینکره

بانک شهر در سط شهر تهران میباشد که در بانک شهر

آیا مشتریان در آینده با شرکت خواهند ماند یا اینکره آن

حداقل دارای یک حساش هستندد حجرم نمونره برابرر برا

شرکت را ترک مریکننرد ،برمریگررددد سره بعرد خریرد

 813نفر نمونه در دسترس بهصورت تصادفی ساده استد

مجدد ،تبلیغرات شرفاهی و تمایرل بره پرداخرت بیشرتر،

در این پژوهش برای سنجش شرهرت سرازمانی ،از

بهعنوان ابعاد نیات رفتراری مطررح مریشروندد منظرور از

پرسشنامه استاندارد شهرت سازمانی لوما -آهرو ()8003

قصد خرید مجدد ،تکرار خرید مشرتری از برنردی خران

با  83سؤال و در پنج بعد اقتدار ،احترام ،اعتمراد ،کرارایی

بعد از استفاده از همان برند یا اعتقاد مشرتری بره ادامره

و خدمات رابطره ای اسرتفاده شردد بررای سرنجش نیرات

خرید از شرکتی خان در آینده است .تمایل به پرداخرت

1

رفتاری مشتریان ،از پرسشنامه  3سرؤالی ژی و هیونرگ

بیشتر؛ یعنی مشتری تمایل دارد فعالیت و خرید خرود از

( )8018استفاده شدد برای بررسری پایرایی پرسشرنامه از

این شرکت را دوباره تکرار کند ،حتی اگر قیمرتهرا افرزایش

آلفای کرونباخ استفاده شد که مقادیر برهدسرت آمرده در

پیدا کنندد تبلیغات شفاهی ،ارتبا رودررو بین دریافرتکننرده

جدول  1بیان شدهاندد

جدول  -2آزمون آلفای کرونباخ برای پایایي پرسشنامه
تعداد سؤاالت

مقدار آلفای کرونباخ

متغیرها
اقتدار سازمان

5

0/83

احترام سازمان

5

0/85

اعتماد سازمانی

4

0/38

کارایی سازمان

4

0/88

خدمات سازمان

5

0/35

شهرت سازمانی

83

0/38

نیات رفتاری مشتری

3

0/83

همان طرور کره مالحظره مری گرردد مقردار آلفرای

مقیاس پیوسرته و فاصرلهای دادههرا و همچنرین پرس از

کرونباخ برای تمام متغیرها ،از حد قابلقبول برای مقاصد

اطمینررران از نرمرررال بررودن توزیررر دادههررا ،از طریرررق

کاربردی که  0/8است بیشتر میباشد؛ از این رو میتروان

آزمرون کولموگرو اسمیرنو  ،8از آزمونهای پارامتریک

گفت که پرسشنامه مروردنظر دارای پایرایی قابرل قبرولی
استد به منظور تجزیهوتحلیل آماری دادهها برا توجره بره

1- Zhu and Hung
2- Kolomogorov-Smirnow Test
1- Demgraphic
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نیتهای رفتاری مشتریان به ادراک آنها نسبت بره

شهر تهران انجام شده استد جامعه آماری شرامل مشرتریان
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باشدد نیات رفتاری مطلوش ،ايلب منجر به افزایش حجرم

نام و نشان محصول یا خدمت ،اطالعاتی را از کانرالهرای
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8

همبسرتگی پیرسررون 1و ضررریب رگرسرریون گررامبررهگررام

 81/11درصرد از پاسراگویان دارای مردرک تحصریلی

استفاده شده استد

درصد دارای مدرک دکتری بوده اندد  80درصد از مدیران
 -5یافتههای تحقیق

مناب انسانی دارای سابقه کار زیر  10سال 81/11 ،درصد

بررسی یافتههای دموگرافیک( 8جمعیرتشرناختی)

دارای سابقه کار  10ترا  80سرال و  88/84درصرد دارای
سابقه کار باالی  80سال بودهاند (جدول )8د

نمونه  813نفری از مشتریان بانرک شرهر نشران داد کره

جدول  -3توزیع فراواني و درصد مطالعاتي بر حسب ویژگيهای دموگرافیك
ویژگيهای دموگرافیك

تعداد
لیسانس

108

فوجلیسانس و باالتر

80

88

زیر  80سال

83

85

 81تا  50سال

158

43

 51سال به باال

38

88

زن

140

44

مرد

183

51

جنسیت

در بررسی سؤال اول آیا بین شهرت سرازمانی و ابعراد

ضریب همبستگی بین حیطههای پنجگانره اقتردار ،احتررام،

آن (اقتدار ،احترام ،اعتماد ،کارایی و خدمات) با نیات رفتاری

اعتماد ،کارایی و خدمات برا نیرات رفتراری مشرتریان بانرک

مشتریان بانک شهر ،رابطه معنادار وجود دارد؟ « »rمحاسبه

شرهر بره ترتیررب  0/384 ،0/384 ،0/318 ،0/333و 0/359

شده در سط  P<0/01بیانگر رابطه مببرت و معنرادار برین

بوده استد بره عبرارت دیگرر ،براسراس یافترههرای تحقیرق

شهرت سازمانی و ابعاد آن با نیرات رفتراری مشرتریان بانرک

میتوان اذعان داشت که هرچه میزان حیطههای پرنجگانره:

شهر میباشد (جدول )8د

اقتدار ،احترام ،اعتماد ،کارایی و خدمات بانرک شرهر ،بیشرتر

همچنین « »rمحاسبه شرده ،بیرانگر رابطره مببرت و
معنادار بین اقتدار ،احترام ،اعتماد ،کارایی و خدمات با نیرات

باشد ،نیات رفتاری مشتریان بانک شرهر نیرز بهبرود خواهرد
یافت (جدول )8د

رفتاری مشتریان بانک شرهر در سرط  P<0/01مریباشردد
جدول  -2ضریب همبستگي بین شهرت سازماني و ابعاد آن با نیات رفتاری مشتریان بانك شهر
ضریب همبستگي

سطح معناداری

متغیر پیشبین
اقتدار

0/818

0/000

احترام

0/330

0/000

0/884

0/000

0/151

0/000

خدمات

0/339

0/000

شهرت سازماني

0/389

0/000

اعتماد
کارایی

متغیر مالک

نیات رفتاری مشتریان

1- Pearson Correlation Cofficient
2- Stepwise Regression
3- Demgraphic

N

813
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دیپلم و پایینتر

141

41
88

تحصیالت

سن

درصد
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لیسانس 50 ،درصد دارای مدرک فوجلیسرانس و 88/84
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شهرت سازمانی (اقتدار ،احتررام ،اعتمراد ،کرارایی و خردمات

 0/338نیات رفتاری مشتریان بانک شهر توسر ایرن متغیرر

سازمان) توانایی پیشبینی نیات رفتاری مشتریان بانک شهر

پیشبینی گردیدد

را دارنررد؟» و همچنررین تعیررین سررهم نسرربی هریررک از

در گام دوم ،متغیرهرای خردمات و احتررام ،بره طرور

متغیرهای پیشبین (ابعاد شهرت سرازمانی) در پریشبینری

همزمان وارد معادله شدندد نتایج نشان دادند برا ورود متغیرر


برهگرام
نیات رفتاری مشتریان بانک شهر ،از رگرسریون گرام 

احترام ،سهم متغیرر خردمات از  0/338بره  0/580کراهش

استفاده شدد

یافت و سهم هر کردام از متغیرهرای خردمات و احتررام ،بره

در این روش با اسرتفاده از ضرریب رگرسریون جزئری

ترتیب  0/580و  0/888گردیردد در واقر  ،نترایج جردول در

) ،(Betaضریب علیت؛ یعنی تأثیر مستقیم متغیر مستقل بر

گام دوم حاکی از آن اسرت کره متغیرر خردمات ( )0/580و

متغیر وابسته ،تحلیل میشودد

احترام ( )0/888پیشبینیکننرده نیرات رفتراری مشرتریان

جدول  -1تحلیل رگرسیون برای تعیین سهم متغیرهای پیشبین شهرت سازماني در پیشبیني نیات رفتاری مشتریان بانك شهر
گام

متغیر

R

R2

B

Beta

T

سطح معناداری

گام اول

خدمات

0/338

0/889

0/888

0/338

88/139

0/000

0/391

0/898

0/448

0/580

1/515

0/000

0/815

0/888

4/138

0/000

گام دوم

خدمات
احترام

جدول  -5نتایج مربوط به جدول ANOVA
SS

df

رگرسیون

99/114

1

باقیمانده

83/118

818

کل

188/883

814

رگرسیون

100/914

8

باقیمانده

81/814

818

کل

188/883

814

F

MS
99/114
0/090
50/438
0/034

1101/588

593/518

Sig

0/000

0/000

 -1نتیجهگیری و پیشنهاد

بانک شهر وجود داردد بره عبرارت دیگرر ،هرچره شرهرت

هررد ایررن مطالعرره ،بررسرری رابطرره بررین شررهرت

بانک شهر افزایش یابرد؛ نیرات رفتراری مشرتریان بانرک،

سازمانی و نیات رفتاری مشتری در بانک شهر بودد نترایج

بهبود مییابدد

نشان دادند بین شهرت سازمانی و نیات رفتاری مشرتری،

همچنین نتایج رگرسیون گامبهگام نشان دادند کره

رابطه معنادار و مببتی وجرود داردد یافترههرای برهدسرت

در گام اول ،متغیر خدمات ارائه شده توسر بانرک ،بریش

آمده از پژوهش ،حاکی از آن بودند که همبستگی مببرت

از سایر متغیرها ،توانایی پیشبینی نیات رفتاری مشتریان

و معناداری بین ابعراد شرهرت سرازمانی (اقتردار ،احتررام،

را داشتد در این راستا ،متغیر خدمات سازمانی به این امر

اعتماد ،کارایی و خدمات سازمان) با نیات رفتاری مشتریان

اشاره دارد کره هرر چقردر انتظرارات مشرتریان بانرک از
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بانک شهر هستند (جداول  4و )5د
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به منظرور بررسری سرؤال دوم «آیرا ابعراد پریشبرین

در گررام اول ،متغیررر خرردمات ،وارد معادلرره شررد کرره
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خردمات برانکی برا خردمات ارائره شرده منطبرق باشرند،
باشد ،فعالیتهای بانکی برا آیریننامرههرا و قواعرد بانرک
تطابق بیشتری داشته باشد ،بانک نسبت به ارباش رجوعان

بانکی توسر پرسنل بانک
 تالش روزافزون در جهت بهبود و ارتقای انگیرزه
کارکنان و پیشرو بودن در انجام فعالیتها

خررود پاسرراگوتر باشررد و سررطوح ماتلررف خرردمات بررا

 بهبود مسرتمر فراینرد هرای برانکی ،مبتنری برر

انتظارات مشتریان سازگارتر باشد ،در نتیجه نیات رفتاری

شناسایی فرصتها و نیازهای مشرتریان و برازار از طریرق

مشتریان بانکی نیز بهتر خواهد بودد

تحلیل دادههای عملیاتی و سازمانهای الگوی بینالمللی

همان طور که نتایج پرژوهش نشران دادنرد در گرام

 ایجاد روش مترداولی بررای کسرب اطمینران از

دوم ،احترام ،توانایی پیشبینری نیرات رفتراری مشرتریان

توسعه بهکارگیری فناوریهای جایگزین و جدید در بانک

بانک شهر را داردد در این راستا ،سازمانهرایی کره مرورد

 ارزشیابی مسرتمر میرزان رضرایت مشرتریان از

دارند ،نیات رفتاری مشتریان آنها نیز بهتر استد در واقر
از بین ابعاد پنجگانه شهرت سازمانی ،تنها دو بعد خدمات
و احترام ،توانایی پیش بینی نیات رفتاری مشتریان بانرک
شهر را دارندد

 استقرار سیستمی جهت انردازهگیرری ،پرایش و
بهبود شهرت سازمانی بانک
 انجام پژوهش هایی در راسرتای بررسری عوامرل
مؤثر بر افزایش شهرت سازمانی بانک شهرد

بررا توجرره برره نتررایج بررهدسررت آمررده از پررژوهش،
پیشنهادهای زیر ارائه میشود:

 -1منابع

 گسترش شعب بانک شهر در سط شرهر و نیرز

اردالن ،مصطفی؛ خادمی ،مهردی؛ رسرولی قهررودی ،مهردید

دسترسی راحت به آنها از لحاظ موقعیت اسرتقرار و نیرز

()1895د کیفیت خدمات الکترونیرک و نیرات رفتراری؛

فراهم کردن محیطی جذاشتر و آرامشباشتر در بانک

تحلیل نقش میرانجی اعتمراد مشرتریان و ارزش ادراک

 رتبهبندی اعتبراری مشرتریان و ارائره خردماتی
متناسب برا شررایر هرر فررد از قبیرل دادن اعتبرارات و
تسهیالت با توجه بره شررایر مشرتریان و نرول و اعتبرار
حساش آنها
 تبلیغ بیشرتر در زمینره ارائره خردمات نروین از

شدهد فصلنامه فرایند مدیریت توسعه8-84 ،)89( 8،د
بصیر ،لیال؛ رحیم نیرا ،فریبررز؛ پورسرلیمی ،مجتبرید ()1895د
تأثیر نوآوری در خدمات بر نیات رفتراری مشرتریان بره
واسطه بازاریابی حسی (مورد مطالعره :هترلهرای پرنج

ستاره شهر مشهد)د فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقرات
بازاریابی نوین19-81 ،)8(1 ،د

قبیل بانکداری همرراه ،توسرعه پیشراوانهرای شرهرنت،

طالقررانی ،يالمرضررا؛ نرگسرریان ،عبرراس؛ گررودرزی ،مصررطفید

خودبانک ،پرداخت يیرحضوری اقسا  ،خدمات تلفنری و

()1833د بررسرری رابطررره برررین شرررهرت سرررازمانی و

اینترنتی دیگر که لزوم حضور و مراجعه مشتری به شعبه

ویژگیهای شاصیتی کارکنان شررکت ملری پراالیش و

را کمتر میکندد

پاش فرآوردههای نفتی ایرراند پرژوهشنامره مردیریت

 تمرکررز بیشررتر برررای اسررتقرار دسررتگاههررای
خودپرداز و خودبانک خار از شرعبه در مراکرز و امراکن
پرازدحررام ،پرررورش کارکنرران مسررلر ،آگرراه ،مشررتاج و
عالقهمند به تعامالت با مشتریان ،مدیریت صحی منراب
و محیر فیزیکی

تحول (پژوهشنامه مدیریت)48-13 ،)1(1 ،د
عباسی ،عبراس؛ صرفرنیا ،حسرن؛ مقبلری بهرآسرمانی ،زیرورد

()1890د بررسرری تررأثیر شررهرت بانررک روی رفتررار
شهروندی مشرتری (مطالعره مروردی مشرتریان بانرک
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خدمات ارائه شده به نسبت خدمات سایر بانرکهرا براالتر

 توجه هرچه بیشتر بره تسرری انجرام خردمات
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