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چكيده
مشتريان نقش مهمي براي سازمانها ايفا ميکنند که شناسايي رفتارهايي از آنها که موجب کمک به
سازمان در بهبود ارائه خدمات آن باشد ،امري حائز اهميت است ،هدف اين تحقيق تبين تاثير شهرت
سازماني بر رفتار مشتريان در بيمه البرز است  .تحقيق بر مبناي هدف کاربردي و بر مبناي گردآوري دادهها
توصيفي -پيمايشي است ،روش گردآوري دادهها کتابخانهاي و ميداني است و ابزار جمع آوري دادهها
پرسشنامه ميباشد ،جامعهي آماري تحقيق شامل مشتريان بيمهي البرز در شهر تهران که با روش نمونه گيري
خوشه اي ،حجم آن برابر با  385نفر درنظر گرفته شده است ،به منظور بررسي فرضيات و اهداف تحقيق در
ارتباط با تاثير شهرت سازماني بر رفتار مشتريان در شرکت بيمه البرز با استفادهي از مدل سازي معادالت
ساختاري و با استفاده از پرسشنامهي استاندارد توزيع شده در نمونهي آماري حاضر به بررسي فرضيات مورد
نظر پرداخته شد ،نتايج حاصله نشانگر تاييد همهي فرضيات در جهت تاثير شهرت سازماني در ابعاد وفاداري
به برند ،کيفيت ادراکي از برند ،آگاهي از برند ،تداعي برند بر رفتار مشتريان در بيمهي البرز داشت .فرهنگي
و سيستم مشوق حمايتي بر عملکرد مالي بانك ايرانزمين ،تأثير مثبت و معنيداري دارد.
کليد واژه ها :شهرت ،شهرت سازماني ،رفتار مشتريان ،شرکت بيمه البرز
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مقدمه
شرکتها براي ادغام ،قانون زدايي ،خصوصي سازي
و افزايش سرعت چرخه عمر محصول ،چشم انداز
شرکتها را بر روي مفاهيم جديدي مانند شهرت،
معطوف كرده اند ،اين مفاهيم جديد ،به دليل تغيير
اساسي كه در فرهنگ كسب و كار به وجود آمده است،
شكل گرفتهاند ،به اين خاطر ،نظريه جديدي جايگزين
نظريه قديمي شده است كه ميگفت فعاليتهاي بي
باكانه ،روش پيروزي در رقابت است(،2015
. )Virvilaitė, R., & Jucaitytėدر فضاي موجود در
صنعت بيمه در كشور فضاي رقابتي تنگاتنگي بين اين
سازمانها در جهت كسب سهم بيشتري از بازار ايجاد
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شده است ،بر اساس اين موضوع ،بنگاهها براي رسيدن
به سهم بيشتر ،ملزم به يافتن جايگاه منحصر به فردي
براي خود هستند ،دست يابي به اين جايگاه منحصر به
فرد براي آنها در سايه عواملي ،وراي عوامل اقتصادي،
يعني عواملي كه مزيت رقابتي ايجاد ميکنند ،امكان پذير
است .به عبارت ديگر ،آنها بايد به دنبال ايجاد ارزشي
پايدار در ذهن ذي نفعان سازمان و حفظ آن براي
بلندمدت باشند ،از آن جا كه اين ارزش پايدار ذهني يا
شهرت شركت ،تنها برآمده از قيمت و كيفيت محصول
نيست ،بلكه نتيجه و آينه تاريخچه شركت است ،از آن
به عنوان عاملي استراتژيك ياد ميشود كه با استفاده از
آن تحقيقات ميتوان ،اهميت شهرت سازماني را براي
خود از ساير شرکتها متمايز كرد (.)Carroll, 2015

شرکتها و مؤسسات نشان ميدهند و آن را عامل مهمي
در جهت رسيدن به هدفهاي سازماني ميشمارند؛ و
در ضمن با توجه به نقش شاخصهاي شهرت سازماني
از جمله آگاهي به برند ،تصوير برند ،تداعي برند و
کيفيت خدمات دريافت شده ميتوان تاثير اين
شاخصها بر روي رفتار مشتريان به عنوان عاملي مهم
در جهت پيشبرد اهداف سازمان را مورد بررسي قرار
داد که در اين مقاله محقق به دنبال پاسخ اين است که

آيا شهرت سازماني بر رفتار مشتريان در بيمهي البرز
تاثير دارد؟
مروري بر ادبيات تحقيق
در ابتدا واژهي شهرت محدود به برند ،هويت
شرکتي ،تصوير سازمان و ديگر عناصر طراحي بصري
بود ،اما به تدريج ارتباطات و همه شکلهاي رفتار که
با مواجه با محيط بيروني و بازار مرتبط است را نيز در
بر گرفت .بسته به نگرشهاي مختلف ،مفهوم شهرت
سازماني به عنوان يک ارزيابي است که ذينفعان
مختلف از توانايي شرکت جهت تحقق انتظاراتشان
انجام دادهاند تعاريفي که از شهرت سازماني موجود
است بسيار زياد ميباشد .شهرت مترادف اعتبار و آوازه
است شهرت ،تصاوير ادراکي ذينفعان کليدي ،از
کارهاي گذشته و فعاليتهاي آينده شرکت و همچنين
درخواست کلي اين ذينفعان از شرکت در مقايسه با
شرکتهاي رقيب است ،در کل شهرت سازماني يک
سيستم جمعي از اعتقادات ذهني اعضاي يک گروه
اجتماعي است شهرت سازماني ،پديدهي تازهاي
محسوب نميگردد؛ بلکه از همان زمان که اصول
اخالقي مورد بحث قرار گرفتند تا به امروز مطرح بوده
است ،اصطالح شهرت در خالل دههي  ۱۹۹۰در امور
بازرگاني پديدار شد و بعدها به مفهومي سازماني بدل
گشت که در بسياري از حوزههاي مديريتي ،همچون
بازاريابي ،حسابداري و استراتژي سازماني مورد
استفاده قرار گرفت ،شهرت سازماني به عنوان تصوري
که ذينفعان از ميزان توانايي يک سازمان براي
ارزشآفريني در مقايسه با رقبا دارند تعريف ميشود،
اما اين مفهوم ،مفهومي غيرملموس است ،از هر گروه
يا فردي که ميتواند بر دستيابي يک سازمان به
اهدافش تاثير بگذارد يا از آن متاثر شود به عنوان
ذينفعان نام برده ميشود ،اهميت شهرت سازماني به
دليل تاثيرات مثبتي که بر سرمايهگذاران ،خريداران و
ديگر ذينفعان ميگذارد به تدريج افزايش يافته است .از
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نقطه نظر يک سازمان ،شهرت مطلوب شرايط

ميآيد بين اينکه يک شرکت چگونه از داخل و چگونه

قيمتگذاري باال را فراهم ميکند ،باعث جذب کارکنان

از خارج ديده ميشود و همچنين چگونه ميخواهد و

و سرمايهگذاران بهتري ميشود و به دليل وجود اين

تمايل دارد که ديده شود .شکاف و فاصلهي بسيار در

باور که يک سازمان برخوردار از شهرت خوب براي

هويت ،تصوير و هويت مطلوب ،نشاندهندهي

دستيابي به درآمدهاي قابل اطمينانتر در آينده است،

ناسازگاري در رويکردهاي ارتباطي است و بايد هم

شرکت قادر به کاهش دادن هزينهي سرمايهاي خواهد

راستا

ارتقا

بود (عزيزي.)۱3۹5،

يابد(.)Deephouse & Carter,2005

شوند

تا

شهرت

يک

شرکت

سازماني تا پيش از دههي  ۱۹5۰تکامل نيافته بود ،يعني

نشان ميدهد که شهرت سازماني سه جزء اساسي دارد

زماني که عمدهي توجهات بر مفهوم تصوير سازماني

که بدون وجود آنها نميتوان گفت شهرت وجود دارد،

متمرکز شده بود .در دهههاي  ۱۹۷۰و  ۱۹8۰اين

که اين اجزا عبارتند از آگاهي مشتريان  ،احساس کلي

توجهات به سمت هويت سازماني معطوف گرديد ،يک

از بنگاه(وفاداري به برند) ،کيفيت ادراک شده از برند و

مفهوم بسيار نزديک ديگر به شهرت سازماني .سرانجام،

تداعيکنندههاي شرکت.

در دههي  ۱۹۹۰شهرت سازماني به دليل قابليت خلق

 -1آگاهي مشتريان :يک بنگاه زماني شهرت دارد

ارزش مالي ،جذب سرمايهگذاران ،کمک به

که عامه مردم درباره آن فکر کنند .مفاهيم مربوط به

مصرفکنندگان در تصميمگيري براي خريد و حفظ

شهرت ،از طريق قابليت مشاهده ،تشخيص و آگاهي

کارکنان ،به شکل روز افزوني مورد توجه قرار

عمومي به سادگي فهميده ميشوند؛ اما به طور کلي اين

گرفت(.(.Rindova , 2۰۰5ديفوز و کارتر( )2۰۰5آن را

حداقل آگاهي است که بايد وجود داشته باشد .در

در يک عبارت ساده اين طور بيان ميکند :آن گونه که

تحقيقات سازماني از اصطالحاتي خاص براي مفهوم

ديگران ما را ميبينند .بنابراين تصوير ،ميتواند با

قابليت مشاهده استفاده ميشود .قابل مشاهده بودن در

سرعت بيشتري در مقايسه با شهرت تغيير پيدا کند؛

رسانهها ،به ياد آورده شدن ،تشخيص ،دانش و آگاهي،

مثال از طريق تبليغات .هويت ،به درکي که اعضاي

همه نشاندهنده وضعيتي از بحث تشخيص عمومي

سازمان از شرکت دارند ،احساسي که نسبت به آن

هستند (حقيقيکفاش و همکارانش .)۱3۹3 ،مفهوم

دارند و فکري که راجع به آن ميکنند اشاره دارد .به

تشخيص عمومي براي درک شهرت ،مهم و اساسي

بيان دقيقتر ،هويت ،دريافت دروني يک شرکت

است و وجودش براي يک شخص به سادگي يک

است.آنها عبارت «طوري که ما خودمان را ميبينيم» را

واقعيت پيش ساخته نيست؛ بلکه اين عامل را بايد

به اين مفهوم اضافه کرد تا معناي اصلي آن را توضيح

همراه با ساير عوامل ديد .براي مثال ،بنگاههايي که

دهد .وي عالوه بر اين ،مفهوم هويت مطلوب را نيز به

شهرت دارند آنهايي هستند که به صورت عمومي

اين مجموعه افزود .هويت مطلوب آن شکلي که يک

تشخيص داده ميشوند ،خصوصيت متمايزکنندهاي

سازمان دوست دارد ادراک شود را تشريح ميکند

دارند ،معروف هستند ،صاحب ميزان بااليي از قابليت

«طوري که ميخواهيم ديگران ما را ببينند» .اين موضوع

رؤيت هستند و به موضوعاتي ميپردازند که مورد

به عالئم ديداري همچون نام ،لوگو و نمادها و عالئم

عالقه عامه مردم است ( .) Kelly, 2013

راهبردي مانند چشمانداز ،ماموريت و فلسفهي يک
سازمان ارتباط پيدا ميکند .در اينجا شکافي بوجود
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ريندوا و همکاران( )2۰۰5بيان ميکنند شهرت

اجزاي شهرت سازماني :مروري بر ادبيات شهرت،
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 -2تداعي برند :مفهوم تداعيکنندههاي شرکت ،براي

به کارگيري رويکرد بازاريابي سبز مينمايد .شرکتها

اولين بار در بازاريابي ،توسط براون و داسين ،به عنوان

نيز با مهندسي مجدد در فرآيندهاي توليدي و طراحي

شناخت احساسات در نظر گرفته شد و به مانند واژهاي

کاال و خدمات خود ،جايگاه شان را در موقعيت رقابتي

چتري ،دربرگيرنده شهرت و سيما بود .با بررسي

تحکيم ميبخشند .امروزه شرکتها صرف نظر از محل

موضوعات رفتار شناختي شهرت ،برنز و فان ريل

استقرارشان ،به نقش و اهميت شهرت سازماني پي برده

دريافتند که تعداد شيوههايي که با آنها تداعيکنندههاي

اند .معروفيت سازماني چيزي بيش از تصوير ذهني و

شناختي طبقهبندي ميشوند ،بسيار زياد است؛ اما آنها

هويت شرکت است .شهرت شرکت از ديدگاه بسياري

براي تمايز بين انواع داعيکنندههاي شرکت ،بر روي

از متخصصان بازاريابي به عنوان منبع با ارزش

سه شاخه مفهوم اساسي توافق کردند :انتظارات

استراتژيک مورد توجه قرار گرفته است.

اجتماعي ،شخصيت شرکت و اعتماد(.) Trotta ,2011

دلينز و رودريگز ( )2۰۱6به بررسي نقش تصوير و
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 -3وفاداري برند :مفهوم وفاداري برند به عنوان ساختار

شهرت سازماني شرکت بر وفاداري مشتريان ميپردازد،

دروني در بازاريابي در دهه گذشته مطرح بوده است.

در اين تحقيق بيان ميدارد که سازمانها در جهت

وفاداري برند اولويت متمايز مصرف کننده براي تکرار

دست يابي به جايگاه مناسب نزد مشتريان ميبايست

مجدد همان برند است ( .)2010) Keller,&Aaker

تمرکز بر شاخصهاي شهرت و تصوير برند خود

-4کيفيت ادراک شده از برند :کيفيت ادراک شده از

داشته باشند ،در اين تحقيق بدين منظور در مطالعهي

برند گونهاي تداعي ذهني از برند ميباشد که به

موردي خود به اين موضوع پرداخته است ( de Leaniz

سطحي باالتر در ذهن مخاطب رسوخ پيدا کرده و به

 )& Rodríguez,2016در تحقيقي که توسط

شرايط و نحوه ارائه دارائيهاي برند توجه نمايد .دليل

اچاکوي( )2۰۱6انجام گرفت به بررسي رابطهي بين

آن را ميتوان قوه محرکه بودن عملکرد مالي نام برد

شهرت نيروي فروش و رفتار مشتري ميپردازد ،به اين

ويا آن را اصلي ترين نيرو براي هر کسب و کاري

موضوع اشاره دارد که ارزش تجربي اضافه شده توسط

تصور کرد .همچنين ارتباط مستقيم و غير مستقيم با

نيروي فروش تاثير مهمي بر شهرت سازماني و به تبع

ديگر وجوه برند دانست (.)Salon,2008
در تحقيقي که توسط فدايي و همکاران ()۱3۹4

آن

وفاداري

در

رفتار

مشتريان

دارد

).)Echchakoui,2016

انجام گرفت بيان ميکنددر اکثر مطالعات گذشته ،بر

جمال و ناصر ( )2۰۱5نيز بر اين عقيده است

رفتار عمومي زيست محيطي تمرکز شده بود و توجه

که شخصيت برند عاملي براي تجزيه و تحليل پاسخ

چنداني به رفتار خريد سبز نمي شد .اما با گذر زمان و

مشتري به برند و يا محصوالت با نام آن برند ميباشد.

ارتقا جايگاه بازاريابي سبز ،توجه بيشتري به رفتار

به طور کلي زماني که ويژگيهاي شخصيتي برند در

خريد سبز و عوامل تاثير گذار بر آن شد و محققان

اذهان مشتريان فعال باشند ،شخصيت برند بر رفتار

بيشتري به بررسي آن پرداختند.امروزه بازاريابي سبز

خريد و گرايش آنان جهت خريد مجدد برند اثر

بيشتر به عنوان يک مفهوم عمومي مطرح ميشود.

ميگذارد ) .(Jamal & Naser,2015تروتادر سال

بازاريابي سبز به توسعه و بهبود قيمت گذاري ،ترفيع و

2۰۱۱تحقيقي با عنوان «شهرت سازماني و مسئوليت

توزيع محصوالتي اطالق ميشود که به محيط آسيب

اجتماعي شركت :رويكرد ارزشي سهامداران» در

نمي رسانند.با گذشت زمان و رقابتي تر شدن بازارها و

دانشگاه مگنا گريسيا در كشور ايتاليا انجام دادند ،در

همچنين تغيير در نگرش شرکتها را ملزم به پيروي و

اين تحقيق سعي شد كه رابطه بين مسئوليت اجتماعي و

تاثير شهرت سازماني بر رفتار مشتريان در شرکت بيمه البرز 111 /

شهرت سازماني شركت مورد بررسي قرار گيرد،
يافتههاي تحقيق نشان ميداد كه اوالً مسئوليت اجتماعي

تداعي برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز
تاثير دارد.

شركت ،محرك قوي براي ايجاد شهرت سازماني و در

روش شناسي تحقيق

نتيجه ايجاد ارزش اقتصادي براي شركت در طول زمان

اين تحقيق بر مبناي هدف کاربردي و از نظر گردآوري

است ،ثانياً مسئوليت اجتماعي و شهرت سازماني

دادهها پيمايشي از نوع مقطعي ميباشد .مدل

خصوصاً در بانكها با يكديگر ارتباط مستقيم دارند ،و

مفهومي تحقيق در شکل  1آورده شده است:

اين در رضايت سهامداران از اهميت بااليي برخوردار
است (.)Trotta, 2011با توجه به مرورادبيات
فرضيههاي تحقيق تدوين شد که عبارتند از:

متغيرهاي تحقيق
متغيرهاي مستقل تحقيق حاضر عبارتند از :آگاهي

فرضيه اصلي تحقيق :شهرت سازماني بر رفتار

مشتريان ،تداعي برند ،وفاداري برند و کيفيت ادراک

مشتريان تاثير دارد.

شده از برند که هر چهار مورد شاخصهاي شهرت

فرضيههاي فرعي:

سازماني ميباشند ،بدين منظور متغير وابستهي تحقيق
گيري اين متغيرها با استفادهي از پرسشنامهي استاندارد

البرز در شهر تهران تاثير دارد.
كيفيت ادراكي بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي

بوده است که در آن آگاهي از برند شامل سواالت  ۱تا
 ،6تداعيهاي برند سواالت  ۷تا  ، ۱2کيفيت ادراک

البرز تاثير دارد.
آگاهي از برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي

شده سواالت  ۱3تا  ، ۱8وفاداري به برند سواالت ۱۹
تا  24و رفتار مشتريان شامل سواالت  25تا  33در

البرز تاثير دارد.

پرسشنامه را شامل ميشوند.

وفاداري به
برند

رفتار مشتریان شرکت
بیمه ی البرز

کیفیت

شهرت سازماني

ادراکي از
برند

آگاهي از
برند

تداعي برند

شکل  .۱مدل مفهومي تحقيق
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جامعهآماري ،روش نمونه گيري و حجم نمونه:

بدين منظور ميزان آلفاي کرونباخ(پايايي پرسشنامه)

جامعه آماري تحقيق حاضر شامل کلية مشتريان

در جدول  1آورده شده است.

شرکت بيمه البرز در سطح شهر تهران ميباشند که
جدول  :۱پايايي پرسشنامه

از خدمات آن استفاده نمودهاند.جهت تعيين حداقل

ابعاد

حجم نمونه الزم ،از فرمول كوكران براي جامعه

ميزان آلفاي کرونباخ

آگاهي از برند

۰.85

تداعي از برند

۰.۹2

روش گردآوري و ابزار جمع آوري داده :روش-

کيفيت ادراک شده به برند

۰.۹۰

وفاداري به برند

۰.۷۷

هاي گردآوري اطالعات به طور کلي به دو دسته

رفتار مشتريان

۰.8۷

تقسيم ميشوند  -1روشهاي کتابخانهاي :در اين

کل پرسشنامه

۰.83

محدود استفاده گرديد  ،در اين از روش نمونه
گيري تصادفي خوشهاي استفاده شده است.

پژوهش ،جهت جمع آوري اطالعات از روشهاي
مطالعات کتابخانهاي با ابزارهايي مانند کتب ،پايان

روشهاي تجزيه و تحليل اطالعات
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۱-4آزمون

نامههاي دانشگاهي ،مقاالت علمي -پژوهشي و

کولموگروف-اسميرنوف:به

منظور

مجالت و سايتهاي اينترنتي استفاده شده - 2

بررسي عادي يا نرمال بودن از آزمون شاپيرو-ويلک يا

روشهاي ميداني :در اين پژوهش به منظور تحليل

آزمون کولموگروف-اسميرنوف استفاده شده است تا از

کمي اطالعات و نيز آگاهي از نگرش مشتريان

نرمال بودن دادهها اطمينان حاصل گردد نتايج بر اساس

شرکت بيمه البرز نسبت به تاثير شهرت سازماني بر

جدول  2ميباشد.
با توجه به نتايج حاصله در جدول  2نشان از نرمال

رفتار مشتريان از خدمات دريافتي بيمهاي از طريق
پرسشنامه ،اطالعات جمع آوري شده است .دراين

بودن دادهها در سطح  ۰.۰5دارد.

پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد از مقاله
فومبرال و ورنيل ( )2003با سواالت بسته براي

مدل معادالت ساختاري

جمع آوري ديدگاههاي مشتريان شرکت بيمه البرز

در ابتدا به برازش منحني متعلق به هر يک از

در سطح شهر تهران استفاده گرديده است.روايي

متغيرهاي مکنون ميپردازيم ،در اين قسمت آگاهي به

پرسشنامه از طريق خبرگان تاييد شد در اين

برند به عنوان اولين متغير مکنون مورد بررسي است که

پژوهش با استفاده از نرم افزار  SPSSو با روش

نتايج آن در شکل  2و جدول 3مربوطه آورده شده

آلفاي کرونباخ پايايي پرسشنامه برآورد گرديد.

است:

جدول  2آزمون نرمال بودن
آزمون کلمگروف اسميرنوف

داده

آزمون شاپيرو ويلک

آمارهي آزمون

درجه آزادي

سطح معني داري

آمارهي آزمون

درجه آزادي

سطح معني داري

۰/2۹3

385

۰/۱۱۷

۰/822

385

۰/۰۹۱
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شکل :2مدل معادالت ساختاري(بعد آگاهي به برند)
جدول  :3برازش پرسشنامه(بعد آگاهي به برند)
نام پارامتر
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

2.۹۰6

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.۰۰2

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹2

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۰.۹۷

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۱.۰۰۰

بزرگتر از ۰/8

در اين بخش مدل معادالت ساختاري در بعد تداعي برند آورده شده است:

شکل :3مدل معادالت ساختاري(بعد تداعي برند)
براي بررسي برازش مدل نتايج در جداول زير قابل مشاهده است:
جدول :4برازش پرسشنامه(بعد تداعي برند)
مقدار

حد مجاز

نام پارامتر
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

2.55۷

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.۰۰2

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹2

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۰.8۹۰

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۰.8۱2

بزرگتر از ۰/8
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مقدار

حد مجاز
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در اين بخش مدل معادالت ساختاري در بعد کيفيت ادراکي از برند آورده شده است:

شکل :4مدل معادالت ساختاري (بعد کيفيت ادراکي از برند)
جدول  :5برازش پرسشنامه (بعد کيفيت ادراکي از برند)
نام پارامتر
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مقدار

حد مجاز

نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

2.6۷8

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.۰۰۰

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹3۹

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۰.۹۹8

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۰.۹8۷

بزرگتر از ۰/8

مدل معادالت ساختاري در بعد وفاداري به برند آورده شده است:

شکل :5مدل معادالت ساختاري(بعد وفاداري به برند)
جدول  :6برازش پرسشنامه(برازش بعد وفاداري به برند)
نام پارامتر

مقدار

حد مجاز

نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

۱.223

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.۰2

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹8۰

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۱.۰۰۰

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۰.865

بزرگتر از ۰/8

مدل معادالت ساختاري در بعد رفتار مشتريان در اين قسمت آورده شده است:
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شکل :6مدل معادالت ساختاري(بعد رفتار مشتريان)
جدول  :۷برازش پرسشنامه(بعد رفتار مشتريان)
نام پارامتر
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

2.368

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.۰۰۰

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹۰۹

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۰.8۹۰

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۰.8۷۹

بزرگتر از ۰/8

با توجه به بررسيهاي صورت گرفته در بخشهاي قبل که به بررسي هر يک از ابعاد و برازش پرسشنامه در
اين بخشها پرداخته شد ،در اين قسمت به بررسي سازهي کلي تحقيق خواهيم پرداخت:

شکل  :8مدل معادالت ساختاري در حالت استاندارد
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مقدار

حد مجاز
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براي بررسي برازش مدل نتايج در جداول زير قابل مشاهده است:
جدول  :.8بررسي برازش کلي معادالت ساختاري
مقدار

حد مجاز

نام پارامتر
نسبت کاي اسکوئر به درجه آزادي

2.223

کوچکتر از 3

شاخص برازش غيرنرم()RMSEA

۰.32

کوچکتر از ۰.۰5

شاخص برازش تطبيقي()CFI

۰.۹۹5

بزرگتر از ۰/۹

شاخص برازندگي()GFI

۰.8۰

بزرگتر از ۰/8

شاخص برازندگي تعديل يافته()AGFI

۰.8۹5

بزرگتر از ۰/8

جدول  :۹بررسي فرضيات تحقيق
ضريب تاثير آمارهي

فرضيه

۰.8۹

 : H1شهرت سازماني بر رفتار مشتريان تاثير دارد.

T

2.۱۱۹

سطح معني داري نتيجهي آزمون
۰.۰25

تاييد
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 : H0شهرت سازماني بر رفتار مشتريان تاثير ندارد.
 :H1وفاداري به برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز در شهر

۰.56

2.۰۷۱

۰.۰۱۷

تاييد

تهران تاثير دارد.
 :H0وفاداري به برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز در شهر
تهران تاثير ندارد.
 :H1كيفيت ادراكي بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير دارد.

۰.83

2.23۷

۰.۰22

تاييد

 :H0كيفيت ادراكي بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير ندارد.
 :H1آگاهي از برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير دارد.

۰.6۹

2.6۹5

۰.۰۱4

تاييد

 :H0آگاهي از برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير ندارد.
 :H1تداعي برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير دارد.

۰.۷۱

2.32۹

۰.۰۱6

تاييد

 :H0تداعي برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز تاثير ندارد.

بررسي فرضيات تحقيق

است ،با توجه به فرضيات تحقيق که با توجه به مدل

در اين قسمت با بررسي تحليل مسير به بررسي

مفهومي حاضر بوده است عبارت بودند از:

فرضيات موجود پرداخته شد که خالصه نتايج آن در

 .۱وفاداري به برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي

جدول  ۹آورده شده است.

البرز در شهر تهران تاثير دارد.
 .2كيفيت ادراكي بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي

بحث و نتيجه گيري
در اين تحقيق به منظور بررسي فرضيات و اهداف
تحقيق در ارتباط با تاثير شهرت سازماني بر رفتار
مشتريان در شرکت بيمه البرز با استفادهي از مدل

البرز تاثير دارد.
 .3آگاهي از برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي
البرز تاثير دارد.
 .4تداعي برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي

سازي معادالت ساختاري به بررسي فرضيات مورد نظر

البرز تاثير دارد.

پرداختيم ،نتايج حاصله از گردآوري پرسشنامههاي

امروزه ايجاد شهرت و مزيت رقابتي كانون توجه

پخش شده بين نمونهي آماري حاصل به دست آمده

بسياري از شركتهاي پيشرو است .كليد مديريت و

تاثير شهرت سازماني بر رفتار مشتريان در شرکت بيمه البرز 117 /

توسعه شرکت ها ،شناخت و درک اين مسئله است كه

ماياکي ( ،)2۰۱۱پارک و جان ( ،)2۰۱۱کاپالن و

مشتريان به دنبال چه مزيت هايي هستند .از آنجائي كه

همکاران( ،)2۰۰8اچاکوي ( )2۰۱6و دلينز و رودريگز

مشتريان امروز متوقع تر از ديروز هستند فقط به دنبال

( )2۰۱6همراستاست.

مزاياي كاركردي نيستند بلكه به دنبال مزاياي غير
زندگي ،موفقيت و ساير عواملي كه بتوانند ارتباط

بر اساس فرضيات تحقيق حاضر ميتوان پيشنهادات

محكمي با آنها برقرار كنند نيز ميباشند .بنابراين ،آنچه

ذيل را ارائه داد که عبارتند از:

مشتريان به دنبالش هستند فهرستي از ويژگي هاست كه

 )۱با توجه به فرضيه اول در ارتباط با تاثير وفاداري به

فراتر از ابعاد فيزيكي و محسوس محصول (يا خدمت)

برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز در

است .به اين ارزش افزوده يا سودمندي فزاينده

شهر تهران پرداخته شد ،ميتوان با تمرکز بر

محصول (يا خدمت) كه با برند ميآيد ،اصطالحاً

مواردي همچون شاخص هايي از مسئوليت

شهرت سازماني گفته ميشود .شهرت سازماني به

اجتماعي ،قيمت ،هزينه و ايجاد مزيتهاي رقابتي

عنوان يكي از مسائل مهم و حساسي كه بايد در

در شرکت که منجر به ايجاد وفاداري بيشتر در

بازاريابي مورد بحث و بررسي و شناخت قرار گيرد،

مشتريان ميشوند تمرکز کرد.

مورد توجه قرار گرفته است که اين بحث بر اساس

 )2در ارتباط با فرضيه دوم که تاثير كيفيت ادراكي بر

فرضيات اول و دوم تحقيق ايجاد شده است که نتايج

رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز پرداخته شد

در اين بخش با مطالعات اچاکوي( ،)2۰۱6دلينز و

ميتوان به مواردي همچون عرضهي خدماتي

رودريگز( )2۰۱6هم راستا است.با توجه به سواالت

متمايز در شرکت ،ايجاد خدماتي نوين و تسهيالت

دوم و سوم در ارتباط با آگاهي از برند و تداعي برند،

متنوع با ارائه پشتيباني مهم که متمايز از ساير

شهرت شرکت را ميتوان در ميزان باور مردم نسبت به

شرکتها است است اشاره کرد.

آن سنجيد که اين باور از تجربيات شخصي يا گفته ها

 )3در ارتباط با فرضيه سوم تحقيق تاثير آگاهي از

و شنيده هاي سايرين در خصوص کاال و خدمات ارائه

برند بر رفتار مشتريان ميتوان پيشنهاد کرد که

شده از سوي موسسه تجاري مورد نظر به دست

آگاهي از برند به منزلهي تمرکز بر برند در زمينهي

ميآيد .البته در اين ميان نبايد رفتار کارکنان شرکت را

خاص که شامل مواردي همچون سرعت ،امنيت و

نسبت به مشتري يا مشتريان از نظر دور داشت.

دقت در ارائه خدمات است اشاره کرد.

بنابراين يک سازمان ممکن است به دليل سرعت در

 )4در ارتباط با فرضيه چهارم تحقيق که به بيان تداعي

ارائه خدمات ،کيفيت خوب محصوالت و رفتار مناسب

برند بر رفتار مشتريان در شرکت بيمهي البرز

و شايسته با مشتريان ارتباط صادقانه با سهامداران خود

پرداخته شد ،از موارد پيشنهادي در اين بخش

از حُسن شهرت برخوردار باشد .شرکتها ممکن است

ميتوان به مواردي همچون کيفيت ،زمان ارائه

به خوبي يا بدي مشهور باشند يا اصال مشهور نباشند،

خدمات ،تبليغات و ترفيعات اشاره کرد.

زيرا مردم آنها را خوب نمي شناسند ،که اين عامل با
توجه به معيارهاي مربوط به آن ميتواند بر رفتار
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