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چکیده

در دو دهه اخیر ،مباحث حوزه «برند» و «شهرت» در سطوح ملی و بینالمللی بهصورت
گستردهای مطرح بوده و همواره بهعنوان عناصری اثرگذار در چالشهای رقابتی در بازاریابی
جهانی حضورداشتهاند .شهرت ،ادراک افراد بیرون سازمان از ویژگیهای برجسته شرکت یا برند
است .مطالعه حاضر ،باهدف بررسی تاثیر عوامل موثر بر شهرت برند از قبیل رضایت مشتری از
محصول ،اعتماد به تخصص ،مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت و تعهد مستمر همچنین تاثیر
توام شهرت برند و شهرت شرکت بر تبلیغات توصیه ای در صنعت خودروسازی (بهطور خاص،
برند سمند) انجامشده است .روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی و از نوع مطالعات همبستگی
میباشد .اطالعات موردنیاز پژوهش ،با ابزار پرسشنامه؛ و نمونه آماری پژوهش به حجم 191
نفر ،از بین دارندگان خودروی سمند در شهر اصفهان جمعآوریشده است .بر اساس یافتههای
پژوهش ،مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت بیشترین تاثیر را بر شهرت برند دارند .همچنین
شهرت شرکت نسبت به شهرت برند ،تاثیر بیشتری بر تبلیغات توصیه ای دارد .همچنین
متغیرتعدیلگر سابقهی محصول ،بر رابطه بین اعتماد به تخصص و شهرت برند؛ و متغیرتعدیل-
گر سابقهی شرکت ،بر رابطه بین مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت و شهرت شرکت ،تاثیرگذار
میباشند.
کلمات کلیدی :شهرت شرکت ،شهرت برند ،تبلیغات توصییه ای ،مسیئولیتپیذیری اقتصیادی
شرکت ،اعتماد به تخصص.

 .1دانشیار ،دانشگاه یزد ،دانشکده مدیریت و حسابداری( ،نویسنده مسئول)،
tabatabaeenasab@yazd.ac.ir

 .2دانشآموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ،دانشگاه یزد ،دانشکده مدیریت و
حسابداریmahavarpoor502@gmail.com،
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-1مقدمه

"موضوع «شهرت شرکت» در میان محافل دانشگاهی و بازاری ،جذابیت بسیاری
پیداکرده است .در سالهای اخیر ،افزایش اهمیت و ارزش دستیابی و نگهداری یک
شهرت خوب برای شرکت در میان مدیران ،به تالش شرکتها برای ایجاد یک سیستم
شهرت برای شرکت خود منجر شده است" (نجم روشن و همکاران .)87 ،1991 ،شهرت
مفهومی است که بااعتبار شرکت ارتباط نزدیکی دارد؛ بهعبارتدیگر ،شرکتها اعتبار را
از طریق رفتارهایشان بهدست میآورند که پایه و اساسی برای شهرت قوی ایجاد می-
کند .اگر ذینفعان به شایستگی آن شرکت ایمان نداشته باشند ،شرکت هرگز شهرتی
آنچنان قوی نخواهد یافت (گامس و اوکسیوس .)2119 ،1بازاریابان معتقدند عنصر
کلیدی که تاثیر زیادی بر تصمیمات خرید مشتریان دارد ،درک آنان از نقش شرکت در
اجتماع و چگونگی رفتار آنان با سهامداران و ذینفعانشان است .برند شرکت عنصری
کلیدی از شهرت شرکت است (حقیقی و همکاران" .)87 ،1991 ،ولی نکته اصلی این

است که یک شرکت ،تصاویر ذهنی مختلفی داشته و همچنین میتواند چندین نام
تجاری داشته باشد؛ در مقابل شهرت شرکت ،جذابیت کلی یک شرکت را بهتمامی
مؤلفههایش شامل کارکنان ،مشتریان ،سرمایهگذاران ،گزارش گران و عموم مردم نشان
میدهد؛ بنابراین شهرت شرکت ،تصاویر ذهنی که مردم از شرکت دارند را یکپارچه
میکند و وجهه و وضعیت شرکت را در برابر رقبا نشان میدهد"(طالقانی و همکاران،
 ".)111 ،1991با توجه به رشد بازرگانی الکترونیک و رقابت بینالمللی در بازارهای
تجاری ،این پرسش پیش میآید که آیا نام و شهرت شرکت میتواند موجب بهبود وضع
رقابتی آن شود؟ اگرچه قدرت نام بهطور وسیعی در بازارهای مصرفی پذیرفتهشده ،ولی
اهمیت و ماهیت نام تجاری و شهرت شرکت در بازارهای تجاری ،مبهم و بررسیشده
باقیمانده است" (ناظمی و سعادتیار.)77 ،1992 ،
"در شرایط رقابتی ،شرکتهایی موفق خواهند بود که خود را از رقبا متمایز کنند و
جایگاهی مطلوب و منحصربهفرد را در ذهن مصرفکنندگان خود ایجاد کنند .درواقع
دیگر نوآوری در کاال و خدمات وبرتری فنی ،الزاماً موجب ایجاد مزیت رقابتی بادوام و
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بلندمدت نخواهد شد؛ زیرا این مزایا اغلب قابل تقلید و نسخهبرداری هستند"(سرداری و
همکاران1999،؛ .)22شهرت شرکت به این دلیل که ایجاد کردن و تقلید و جایگزینی
آن مشکل است ،یک مزیت رقابتی پایدار برای شرکت و محصوالت به شمار میآید
(پتراف )1999 ،1و عاملی مهم در جذب مشتری میباشد؛ و تضمینکننده نیست ،مگر
زمانی که در نزد مشتری ارتقا یافته باشد .شهرت بهعنوان منبعی غیر محسوس ،منجر
به مزیت رقابتی میشود (سیلتوها .)2112 ،شهرت؛ مزایا و سودهای بسیاری را برای
شرکتها درزمینه بازاریابی ،منابع انسانی و منابع مالی در بازار رقابت جهانی ایجاد کرده
است (النگه و همکاران .)2111 ،2شهرت مطلوب برای شرکت ،در این موارد مفید است:
الف) به تاخیر انداختن واکنش رقبا در صنعت موردنظر؛ ب) جذب سرمایه به مقدار زیاد
و با کیفیت برتر در بازار سهام؛ ج) حفظ اعتمادبهنفس کارمندان؛ د) سود بردن از
هزینههای صرف شده در معرفی و حمایت از کاالی جدید؛ ه) فراهم آوردن زمینه توسعه
آن؛ ی) کمک به ایجاد یک راهبرد مناسب برای شرکت در مواقع بحرانی (کی و زی،9
.)2119
"صنعت خودرو از صنایع اصلی کشور به شمار میآید؛ که با تولید فزاینده ،بهخصوص در

سالهای اخیر ،نقش بهسزایی را در اقتصاد کشور بازی کرده است .پیتر دراکر نیز صنعت
خودروسازی را صنعت صنعتها نامیده است" (سید هاشمی و ممدوحی.)122 ،1979 ،
"شرکت ایرانخودرو بزرگترین شرکت خودروسازی کشور است که بهطور متوسط 27
تا  81درصد از تولید خودروی داخل کشور را بهطور دائم به خود اختصاص داده است"
(مال حسینی و علی میرزایی" .)197 ،1979 ،امروزه شرکتهای خودروسازی با طراحی
و تولید خودروهای جدید و با بهرهگیری از ابزارهای متنوع ترویجی ،سعی در تصاحب
بخش بیشتری از سهم بازار و افزایش فروش محصوالت خوددارند؛ اما برخی از این
ابزارها توانایی ترغیب مصرفکنندگان به خرید محصول ،بهویژه در مراحل پایان
تصمیمگیری را ندارند"(جلیلوند و ابراهیمی .)77 ،1991 ،طبق بررسیهای انجامشده،
مطالعاتی اندکی درزمینه شهرت صورت گرفته است .نوآوری این پژوهش ،بررسی تعامل
بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت نام تجاری محصول و نقش آن بر تبلیغات توصیه ای
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از طریق متغیر میانجی شهرت شرکت و ارائه مدل میباشد؛ زیرا علیرغم اهمیت این دو
موضوع (شهرت نام تجاری محصول و شهرت شرکت) تاکنون بهگونهای شایسته رابطه
میان شهرت شرکت و شهرت نام تجاری محصول بررسی نشده است.
 -2مبانی نظری و پیشینه پژوهش
-1-2شهرت

شرکت1

محققان برجسته در این زمینه مانند (فامبران ،)1992 ،2شهرت شرکت را عامل شناخت
عملکرد گذشته و چشمانداز آینده توصیف میکنند؛ که جذابیت شرکت را با همهی
عوامل داخلی خود هنگامیکه با دیگر شرکتهای بزرگ رقیب مقایسه میشود نشان
میدهد .شهرت شرکت ارتباط نزدیکی با تصویر ،هویت و فرهنگ شرکت دارد .به نحوی
شهرت شرکت چیزی بیش از تصویر ذهنی و هویت شرکت است .به طوریکه شهرت از
ادراکات مشتریان از نقش اجتماعی شرکت و چگونگی رفتار آن با ذینفعان چندگانهاش
در طول زمان ایجاد میشود (گومس و اوکساز .)2119 ،شهرت شرکت ،بهعنوان قضاوت
کلی ذینفعان از شرکت ،بر اساس ارزیابی عملکرد مالی ،اجتماعی و واکنش محیط
بیرونی ،به اعمال و گفتههای شرکت که بیانکننده توانایی شرکت بهمنظور ارائه ارزش و
منفعت به مشتریان است نیز معرفیشده است (بارنت و همکاران .)2112 ،9شهرت به
عنوان دیدگاه قضاوتی مصرفکنندگان بر اساس ابعاد ارزشی چندگانهای از سازمان
مانند؛ رضایت مشتری ،کیفیت کاال و خدمات ،مدیریت ،شفافیت اطالعرسانی شرکت،
مسئولیت اجتماعی شرکت و شایستگی کارمندان ،امکانات اجتماعی شرکت ،قانون و
مقررات مرتبط با کارمندان ،سیاستهای حقوق و دستمزد ،خودداری از رقابت
غیرمنصفانه ،شایستگی و قابلیت اعتبار شرکت پایهگذاری شده است .شهرت شرکت
مفهومی است که در ذهن یا افکار ذینفعان وجود دارد (برآور و شردر .)2111 ،1مفهوم
شهرت شرکت ،توجه رشتههای تخصصی دانشگاهی مانند؛ مدیریت ،اقتصاد،
جامعهشناسی و بازاریابی را جلب کرده است .در نگرش اقتصادی ،شهرت شرکت عکس-
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العملی از عملکرد گذشته شرکت است؛ که بیانگر ویژگیهای منحصربهفرد شرکت است؛
در نگرش مدیریت استراتژیک؛ شهرت شرکت بهعنوان دیدگاه جمعی درباره شرکت
ازنظر ذینفعان متعدد است که از پیامهای ارتباطی ،تبلیغاتی ،روابط عمومی و نقشهای
مختلف اجتماعی شرکت که بر تصمیمگیری ذینفعان مؤثر است ،تشکیلشده است .در
نگرش جامعهشناسی؛ شهرت شرکت با آگاهی و شناخت عموم درباره شخصیت برند
شرکت است که از ماحصل فعالیتها و پیامدهای پیشین شرکت شکلگرفته شده است.
در نگرش بازاریابی ،شهرت شرکت بهعنوان نماینده شناخت عملکرد گذشته و چشمانداز
آینده است که جذابیت کل شرکت را هنگام مقایسه با دیگر رقبا به تمام افراد نشان
میدهد (شمه و حسن .)2119 ،1محققانی چون گری و بالمر تصویر ذهنی شرکت و
شهرت شرکت؛ را ادراکات افراد بیرون از سازمان تعریف میکند .به طوریکه شهرت،
مفهومی که دارای پیشینه تاریخی و تکاملی است که بهمرورزمان شکلگرفته است و
نتیجهی عملکرد مداوم شرکت درگذشته است که توسط ارتباطات مؤثر شرکت با
ذینفعان و مقایسه آن با رقبا تقویت میشود؛ و در حالیکه تصویر ذهنی شرکت ،ادراک
ذهنی بیدرنگی است که مشتریان از فعالیتهای شرکت دارند (گری و بالمر.)1997 ،2
-2-2شهرت

برند3

شهرت نام تجاری پیامدی از هویت نام تجاری شرکت است و تعهداتی که شرکت ارائه و
توسعه میدهد؛ و همچنین دستاوردهای تجربی که مصرفکنندگان از آن تعهدات
بهدست میآورند .شهرت نام تجاری ،بهویژه در بخشهای که مشتریان بالقوه نمیتوانند
کیفیت محصوالت و خدمات را بهآسانی ادراک نمایند ،عامل اساسی تعیینکننده کیفیت
محصوالت و خدماتی است که با آن نام تجاری میآید مصرفکنندگان انتظار دارند که
محصوالت تولیدشدهی امروز از یک برند ،کیفیتی مشابه با محصوالت تولیدشده گذشته
را داشته باشند .شهرت نام تجاری معنایی بیش از راضی نگهداشتن مشتریان است و
بیانگر دستاوردی است که شرکت در طول زمان بهدست میآورد؛ و اشاره به این موضوع
دارد که مخاطبان مختلف چگونه نام تجاری را ارزیابی میکنند .مصرفکنندگان انتظار
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دارند که نام تجاری خواستههایشان را تا مین کند؛ خواستههایی که بهواسطه شهرت نام
تجاری به وجود میآید (ولتسو و موتینهو .)2119 ،1برای اینکه نام تجاری در بازار موفق
شود و سودآور باشد ،باید شهرت مثبت داشته باشد .هرچند داشتن شهرت برند قوی
بهعنوان عامل ناملموس بنیادی نام تجاری است ،بااینوجود بدون اینکه مصرفکنندگان
آگاهی خاصی در مورد محصول مطرحشده داشته باشند ،یکی از عوامل اصلی است که
باارزشهای تصمیمات خرید مشتریان ارتباط دارد؛ شهرت برند قوی ،برندی بسیار
جذاب و مطلوب ایجاد میکند .شرکتها با برندی قوی بهعنوان شرکتی جوابگو ،معتبر و
هوشیار شناخته میشوند .به دست آوردن سهم باالی بازار ،منعکسکننده ارزش شرکت
و پیشبینی کننده وفاداری به برند و همچنین عامل تعیینکنندهای انتخاب از بین
برندهای مشابه است (هیرن و همکاران.)2111 ،2
-3-2رضایت مشتری از محصول

رضایت مشتری؛ بیانگر ارزیابی عاطفی از محصول است (هانت )1988 ،9و بهعنوان یک
قضاوت ،در ارتباط بااحساس خوشایندی که یک محصول یا خدمت به خریداران میدهد
تعریفشده است؛ و این بدین معناست که رضایت مشتری ،از طریق اینکه تا چه حد
مصرفکنندگان احساسات مثبتی نسبت به محصول دارند قابلاندازهگیری است .رضایت
از محصول ،همه ویژگیهایی که دربرگیرندهی تناسب محصول با کارکرد آن است را در
برمیگیرد؛ که شامل قیمت ،ساختار ،کیفیت ،عملکرد است؛ همچنین توانایی خدمات
شرکت به جلب رضایت مشتریان بالقوه در رابطه با محصوالت رقبا در موقعیت بازار است
(بونتس و همکاران .)2118 ،1رضایت مشتریان تأثیرات مثبتی بر شهرت شرکت،
وفاداری مشتریان و توصیه مشتریان به یکدیگر دارد (ریس و تروت .)2111 ،7مشتریان
راضی ریسک انتخاب خدمات دیگر عرضهکنندگان و برگشت محصول به شرکت مرکزی
را برای تبادالت آینده ندارند؛ بنابراین ارزیابی از خرید گذشته ،تعیینکنندهی رفتار
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خرید مکرر در آینده است (وان بریجلیل و همکاران .)2112 ،1اندرسون و سالیوان بیان
کردند که تمایل کم به برگشت خرید برای شرکت منجر به رضایت باالی مشتریان
میشود و همچنین اشاره کردند رضایت باالی مشتریان منجر به شهرت شرکت میگردد
(اندرسون و سالیوان.)1999 ،2
-4-2تعهد مستمر

تعهد بیانگر این است که مشتریان تا چه حد تمایل به حفظ روابط با شرکت و
سرمایهگذاری بر آن دارند (ادجی و کلرک .)2111 ،9تعهد یکی از مفاهیم کلیدی در
پژوهشهای بازاریابی است (هنن تورا و همکاران .)2112 ،1در محیط بازاریابی ،ارتباطات
بر اساس تعهد متقابل شناختهشده است (برتی و پاراسورامان)1991 ،7؛ و همچنین
تعهد مشتری بهعنوان تمایل پایدار به حفظ رابطه معین بین مشتری و نیروی فروش
تعریفشده است (هنن تورا و همکاران .)2112 ،در رفتار سازمانی تعهد شامل حداقل
عوامل مستمر و عاطفی است (آلن و مایر .)1991 ،2به علت ارتباط نزدیکی که بین
بازاریابی و سازمان وجود دارد از تعهد سازمانی بهمنظور شناخت تعهد مشتریان استفاده
میشود (فلرتون .)2117 ،8تعهد بهعنوان یک عامل مهم در بازاریابی رابطه مند است.
تعهد مستمر ،بیانگر این است که چرا مصرفکننده بعضی مواقع احساس میکند که در
دام روابط با فروشندگان افتاده و نمیتواند بهسادگی از آن خارج شود .تعهد مستمر،
بهاینعلت به وجود میآیدکه مشتریان به روابط با فروشنده (فروشندگان) متعهد شدهاند
و احساس میکنند پایان دادن به روابط ،عواقب اقتصادی یا اجتماعی بدی را برایشان در
بردارد؛ و یا اینکه هیچ انتخاب دیگری ندارند و باید این رابطه را حفظ کنند (مورگان و
هانت.)1991 ،7
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van Birgelen et al
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2. Berry & Parasuraman
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7
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-5-2اعتماد به

تخصص1

اعتماد به تخصص بیانگر اعتقاد مصرفکننده به شایستگی مهارتهای فنی تولید و
تحویل محصوالت است؛ و اینکه شرکت تا چه اندازه قادر است وظایف کسبوکار
موردنیاز را بهطور اثربخش انجام دهد (میکنایت و همکاران ،)2112 ،2مشتریان حس
اعتماد به شرکت را باتجربههای مستقیمی که از محصوالت و خدمات به دست میآورند
نشان میدهند )آبراتو و کلین.(2112 ،9اعتماد نهتنها پیامدهای رفتاری مانند تعهد را
تحت تأثیر قرار میدهد؛ بلکه نتایج روابط مانند (تعهد و کیفیت تعامالت) را نیز تحت
تأثیر قرار میدهد (مورمن و همکاران .)1992 ،1همچنین (مایر و همکاران)1997 ،7
معتقدند اعتماد شامل اعتماد به تجربه ،اعتماد به صداقت و اعتماد به رفتار خیرخواهانه
است .همچنین تعدادی از محققان رابطه بین اعتماد و اطمینان با موفقیت کسبوکار
آینده را بیان کردند و آن را بهعنوان عامل کلیدی شهرت شرکت نامیدند (دونی و
کانیون .)1998 ،2آگاهی درباره عملکرد اقتصادی شرکت منجر به قطع یا تائید انتظارات
از شرکت میشود و بر همین اساس است که مشتریان به تخصص شرکت اعتماد می
کنند (پارک و همکاران.)2111 ،8
-6-2مسئولیتپذیری اقتصادی

شرکت8

مسئولیت اجتماعی شرکت یکی از نگرانیهای رو به فزونی شرکتهای بزرگی است که
دارای تاثیرات استراتژیک بر سایر شرکتها در سرتاسر صنعت میباشند .تمایل به
اهمیت مسئولیت اجتماعی شرکت ،نهتنها سیاستی هزینهبر تلقی نخواهد شد بلکه یک
مزیت رقابتی پایدار برای شرکت به شمار میآید .استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکت
توسط مدیر برند ،یک مزیت رقابتی بهحساب میآید و شرکت را از رقبا متمایز میکند
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(هسو .)2112 ،1مسئولیت اجتماعی شرکت بیانگر شناخت شرکتها در پاسخ گوی به
پیامدهای فعالیتهایی که جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد یا در فعالیتهایی که سطح
رفاه و سالمت جامعه را ارتقا دهد .این دیدگاه بر این اساس بنانهاده شده است که
کسبوکارها و محیط جامعه درهمتنیده شدهاند و موفقیت آنها بهنوعی بهسالمت
جامعه وابسته است (بوس و میشیالن .)2111 ،2کارول )1991( 9بر چهار نوع از
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت که شامل مسئولیتپذیری اقتصادی ،مسئولیتپذیری
قانونی ،مسئولیتپذیری اخالقی ،مسئولیتپذیری خیرخواهانه تاکید میکند .جامعه
درزمینهٔ مسئولیتپذیری اقتصادی ،از شرکتها انتظار دارد که نیازهای مصرفکنندگان
را با محصوالت باکیفیت تامین کند و نیز سود کافی را برای ذینفعان فراهم آورد.
مسئولیتپذیری اقتصادی ،شهرت شرکت را ارتقا میدهد (فامبران .)1992 ،بران و
داسین؛ پیرامون نظرات خود در زمینه مسئولیتپذیری اقتصادی بیان کردند که توانایی
شرکت در تولید و تحویل محصوالت ،از عوامل تعیینکننده شهرت شرکت است (بران و
داسین .)1998 ،1کیفیت خدمات و محصوالت ،دارای تاثیر مثبت بر شهرت شرکت است
(والش و بتی .)2118 ،7از سوی دیگر ،فراخوانی محصول که به علت مشکالت کیفیت و
شکایات مردم از محصول است ،تاثیر معکوسی بر شهرت شرکت میگذارد (گروندوال و
برند.)2111 ،2
-7-2تبلیغات توصیه

ای7

فرآیند مذاکره و صحبت درباره محصوالت و خدمات برندها ،تبلیغ توصیه ای نامیده می-
شود (ایست و همکاران .)2117 ،7تبلیغ توصیه ای ،گفتگو در مورد محصوالت و خدمات،
میان افرادی است که مستقل از شرکت عرضهکننده محصول یا خدمت هستند و منافع
اندکی از ترغیب دیگران به استفاده از محصول به دست میآورند و پاداشی برای ایجاد
1
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7. Word of mouth
8. East et al
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اعتماد به محصول یا خدمت ،دریافت نمیکنند (سویینی و همکاران .)2117 ،1تبلیغ
توصیه ای یکی از عوامل کلیدی موفقیت نام تجاری است (پوداشن .)2112 ،2تبلیغات
توصیه ای نوعی از ارتباطات غیررسمی را بیان میکند که؛ در مورد ویژگیهای یک
کسبوکار یا محصول و خدماتی است که در یک جامعه در حال مبادله میباشد .در
محیطی که اعتماد به شرکتها و آگهیهای تبلیغاتی روزبهروز در حال کاهش است،
تبلیغات توصیه ای راهی برای دستیابی به یک مزیت رقابتی است (کریستین و تاکس،9
.)2117
منابع موجود درزمینه پژوهش حاضر به دودسته مطالعات خارجی و داخلی تقسیم می-
شوند که در ادامه به چند نمونه اشاره میشود( :سعیدی و صوفیان )2117 ،1در پژوهش
خود با عنوان «چگونه مسئولیت اجتماعی شرکت در عملکرد مالی شرکت سهیم است؟
نقش میانجی مزیت رقابتی ،شهرت شرکت و رضایت مشتری؟» به بررسی مزیت رقابتی
پایدار ،شهرت و رضایت مشتری بهعنوان واسطه در رابطه بین مسئولیت اجتماعی و
عملکرد بازار پرداختند؛ یافتهها بیانگر این است که مسئولیت اجتماعی شرکت ،عملکرد
شرکت را طریق افزایش شهرت و مزیت رقابتی و همچنین بهبود سطح رضایت مشتری
ارتقا میبخشد( .پارک و همکاران )2111 ،در پژوهشی با عنوان «مسئولیت اجتماعی
شرکت ،اعتماد مصرفکننده و شهرت شرکت :از دیدگاه مصرفکنندگان کره جنوبی»
نیز مدلی از مسئولیت شرکت را پیشنهاد میکنند که شامل چهار مؤلفهی
مسئولیتپذیری اجتماعی شرکت؛ مسئولیتپذیری اقتصادی ،مسئولیتپذیری قانونی،
مسئولیتپذیری اخالقی ،مسئولیتپذیری خیرخواهانه بهعنوان متغیرهای مستقل و
شهرت شرکت بهعنوان متغیر وابسته و همچنین سه نوع اعتماد مصرفکننده شامل؛
اعتماد به صداقت ،اعتماد به خیرخواهانه اجتماعی ،اعتماد به تخصص بهعنوان
متغیرهای میانجی بین شهرت شرکت و مسئولیت اجتماعی شرکت است .یافتهها پارک
و همکاران نشان دادند که مسئولیتپذیری اقتصادی و مسئولیتپذیری قانونی شرکت
دارای تاثیر مستقیم مثبتی بر شهرت شرکت است .مسئولیت اخالقی نیز از طریق
1.
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اعتماد به خیرخواهی و اعتماد به صداقت شرکت ،بر شهرت شرکت تاثیر دارد .همچنین
مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،نیز از طریق اعتماد به تخصص ،بر شهرت شرکت
رابطه مثبت و معناداری دارد .مسئولیت اجتماعی شرکت ،اعتماد به شرکت را جلب
کرده و توسعه میدهد؛ که بهنوبه خود تصویر مثبتی را در افراد ایجاد میکند و یا تصویر
ذهنی شرکت را بهبود میبخشد( .شهبازی و همکاران )2119 ،در پژوهشی تحت عنوان
«بررسی رابطه شهرت شرکت بر رفتار شهروندی» به این نتیجه دست یافتند؛ که شهرت
شرکت بر تبلیغات توصیه ای تاثیر مثبت و معناداری دارد( .هسو )2112 ،نیز در
پژوهشی تحت عنوان «اثر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه
برند» به این نتیجه دست یافتند که مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و معناداری
بر رضایت مشتری ،شهرت شرکت و ارزش ویژه برند دارد( .والش و همکاران)2119 ،1
در پژوهشی با عنوان «پیامد و سوابق شهرت شرکت از دیدگاه مشتری» با گسترش
حیطه مطالعات قبلی به بررسی عوامل تاثیرگذار بر شهرت شرکت و پیامدهایی که
شهرت بر گروهی از ذینفعان ازجمله مشتریان دارد؛ به بررسی تاثیر رضایت مشتری و
اعتماد بر شهرت شرکت و نیز پیامد شهرت شرکت بر وفاداری مشتری و تبلیغات توصیه
ای پرداختند .نتایج پژوهشهای والش و همکاران بیانگر رابطه مثبت و معناداری میان
رضایت مشتری و اعتماد مشتری بر شهرت شرکت میباشد( .بونتیس و بوکر)2118 ،2
در پژوهشی تحت عنوان «تاثیر میانجی شهرت شرکت بر توصیه خدمات و وفاداری
مشتری در صنعت بانکداری» به بررسی اثر میانجی شهرت شرکت بر توصیهها خدمات و
وفاداری مشتریان پرداختند؛ یافتهها بونتیس و بوکر بیانگر این است که شهرت شرکت
بر وفاداری مشتری اثر مثبت و معناداری دارد؛ و همچنین شهرت شرکت با تمرکز بر
رضایت مشتریان بهبود داده میشود( .سلنز )1999 ،9در پژوهشی تحت عنوان «بررسی
عملکرد محصول بر رضایت مشتری ،شهرت برند و وفاداری مشتری» در چهار نمونهی
شرکت بیمه ،دانشکده ،شرکت مخابرات و شرکت تولیدکننده مواد غذایی پرداختند؛ و
به این نتیجه دست یافتند که در شرکت تولیدکننده مواد غذایی و دانشکده و مخابرات
که مشتریان با یک خط محصول یا خدمات در ارتباط است ،رضایت مشتری بر شهرت
1.
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برند دارای اثر مثبت و معناداری است؛ درحالیکه در شرکت بیمه ،رضایت مشتری بر
شهرت برند اثر معناداری ندارد .بهاینعلت که در شرکت بیمه ،مشتریان با یک مجموعه
خدمات شرکت مانند؛ بیمه خسارت ،بیمه بازنشستگی و غیره روبهرو هستند .محققانی
همچون (جین و همکاران )2117 ،1تاثیر مستقیم و مثبت اعتماد بر رضایت مشتری را
نیز تایید کردهاند( .کی و زی )2119 ،در پژوهشی با عنوان «شهرت شرکت و نیات
رفتاری :اعتماد ،تعهد و هویت» به این نتیجه دست یافتندکه اعتماد مشتری ،رابطهای
قوی با تعهد مشتری به سازمان دارد .بهطور خالصه آنچه در بررسی ادبیات نظری
تولیدشده در حوزه شهرت قابل استنباط است ،مطالعهای در موردبررسی رابطه شهرت
شرکت و شهرت نام تجاری محصول انجامنشده است .درنتیجه با توجه به ابعاد موردنظر
این پژوهش که شامل؛ مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،اعتماد به تخصص ،تعهد
مستمر و رضایت مشتری بهعنوان متغیرهای مستقل؛ و شهرت شرکت ،شهرت برند
محصول و تبلیغ توصیه ای بهعنوان متغیرهای وابسته پژوهش؛ و همچنین دو متغیر
سابقهی محصول و سابقهی شرکت بهعنوان تعدیل گر است ،مدل مفهومی پژوهش طبق
شکل  1پیشنهاد میگردد.

Jin et al
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فرضیه  :1مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه  :2رضایت مشتری از محصول ،بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :9اعتماد به تخصص ،بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :1تعهد مستمر ،بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :7مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،بر شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :2رضایت مشتری از محصول ،بر شهرت شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :8اعتماد به تخصص ،بر شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :7تعهد مستمر ،بر شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :9مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،بر اعتماد به تخصص تاثیر مثبت و
معناداری دارد.
فرضیه  :11اعتماد به تخصص ،بر رضایت مشتری از محصول تاثیر مثبت و معناداری
دارد.
فرضیه  :11اعتماد به تخصص ،بر تعهد مستمر تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :12شهرت شرکت ،بر شهرت برند تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :19شهرت شرکت ،بر تبلیغات توصیه ای تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :11شهرت برند ،بر تبلیغات توصیه ای تاثیر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه  :17سابقه محصول رابطه بین رضایت مشتری از محصول و شهرت برند را تعدیل
میکند.
فرضیه  :12سابقه محصول رابطه بین اعتماد به تخصص و شهرت برند را تعدیل میکند.
فرضیه  :18سابقه شرکت رابطه بین مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت و شهرت شرکت
را تعدیل میکند.
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فرضیه  :17سابقه شرکت رابطه بین تعهد مستمر و شهرت شرکت را تعدیل میکند.
-3روش پژوهش
این پژوهش ازنظر روش انجام پژوهش ،از نوع پیمایشی و ازنظر محیط انجام پژوهش ،از
نوع میدانی میباشد .اطالعات موردنیاز پژوهش با ابزار پرسشنامه جمعآوریشده است.
قلمرو موضوعی این پژوهش ،مباحث و مفاهیم بازاریابی در حوزه برند را در برمیگیرد.
قلمرو مکانی پژوهش ،دارندگان خودروی سمند در شهر اصفهان میباشد و قلمروی
زمانی آن ،سال  1999میباشد .نمونه آماری پژوهش ،با استفاده از روش نمونهبرداری
تصادفی ساده انتخابشده است .در این پژوهش ،برای اندازهگیری هریک از سازههای
مدل پژوهش ،تعدادی سوال طراحی و در قالب پرسشنامه پژوهش آورده شده است.
سوالهای پرسشنامه بهصورت بسته و در قالب طیف پنج گزینهای لیکرت طراحی
شدهاند .بهمنظور روایی محتوای پرسشنامه ،بر اساس نظر بیش از  7نفر از خبرگان که
شامل اساتید و کارشناسان این حوزه است ،اصالحاتی روی آن صورت گرفت .در این
پژوهش برای سنجش متغیرهای موردمطالعه ،از پرسشنامه  21گویهای استفادهشده
است .متغیرها و منبع آنها به ترتیب عبارتاند از« :مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت»
(گیو و همکاران)2119 ،؛ «رضایت مشتری از محصول» (هامبورگ و رادولف)2111 ،1؛
«اعتماد به تخصص شرکت» (مکنایت و همکاران)2112 ،؛ «شهرت شرکت» (هسو،
)2112؛ «شهرت نام تجاری محصول» (ولوتسون و مونینو)2119 ،؛ «تعهد مستمر»
(فولرتون)2117 ،؛ و «تبلیغ توصیه ای» (برل و همکاران .)2119 ،2بهمنظور تعیین
حجم نمونه با توجه به نامحدود بودن جامعه ،ابتدا تعداد  91پرسشنامه بهصورت
تصادفی بین دارندگان خودروی سمند پخش گردید؛ مقدار  1/8198بهعنوان برآوردی
برای مقدار انحراف معیار جامعه و با در نظر گرفتن دقت  1/1و سطح اطمینان 1/97
درصد ،نمونه موردنیاز  191نفر مشخص شد.

1.Homburg

& Rudolph
et al
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5.Eberle
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-4یا فتههای پژوهش
-1-4تجزیهوتحلیل مدل مفهومی و فرضیهها

یکی از پیشفرضهای اصلی مدل معادالت ساختاری ،بررسی نرمال بودن توزیع
متغیرهای موردبررسی است .برای بررسی اینکه آیا نمونه متعلق به جامعهی نرمال می-
باشد ،میتوان از آزمونها و نمودارهای آماری خاصی که موجود میباشد استفاده کرد.
در این پژوهش از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در نرمافزار اس پی اس اس 1بهمنظور
تشخیص نرمال بودن توزیع دادهها استفادهشده است .با توجه به اینکه سطح معناداری
برای قریب به اکثریت متغیرهای پژوهش کمتر از  7درصد است ،بنابراین فرض نرمال
بودن توزیع دادهها موردقبول واقع نمیشود .درنتیجه بهمنظور آزمودن و تایید فرضیهها،
از تجزیهوتحلیل حداقل مربعات جزئی استفادهشده است که روشی ناپارامتریک است و
احتیاجی به نرمال بودن دادهها ندارد.
جدول  -1آزمون کولموگروف-اسمیرنوف

1

. SPSS
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شهرت برند

محصول

وضعیت

غیر
نرمال

غیر
نرمال

غیر
نرمال

غیر
نرمال

غیر
نرمال

غیر
نرمال

غیر
نرمال

شرکت

سطح معناداری

1/11

1/11

1/111

1/121

1/11

1/11

1/119

تعهد مستمر

شهرت شرکت

رضایت مشتری از

اعتماد به تخصص

اقتصادی شرکت

مسئولیتپذیری

تبلیغ توصیه ای

کولموگروف-اسمیرنوف

2/92

2/77

2/19

1/17

7/71

2/17

1/72

شاخصها

روش پی ال اس 1برای ارزیابی مدلهای معادالت ساختاری ،سه قسمت را تحت پوشش
قرار میدهد )1 :بخش مربوط به مدل اندازهگیری؛ )2بخش ساختاری؛  )9بخش مدل
کلی (مدل اندازهگیری و ساختاری) .مدل اندازهگیری ،چگونگی توضیح و تبیین
متغیرهای پنهان توسط متغیرهای آشکار (سواالت)؛ و مدل ساختاری ،چگونگی پیوند
متغیرهای پنهان با یکدیگر را نشان میدهد.
-2-4برازش مدل اندازهگیری

بارهای عاملی از طریق محاسبه مقدار همبستگی شاخصهای یک سازه با آن سازه
محاسبه میشوند که این مقدار برابر و یا بیشتر از مقدار  1/1شود .درصورتیکه مقدار
پایایی ترکیبی ( )CRبرای هر سازه باالی  1/8شود ،نشان از پایداری درونی مناسب برای
مدلهای اندازهگیری دارد .معیار میانگین واریانس استخراجشده ( )AVEرا بهمنظور
سنجش روایی همگرا که مقدار عدد بحرانی  1/7میباشد.
جدول  -2ضریب بار عاملی و آماره  ،ṯضریب پایای ترکیبی ( ،(CRمیانگین واریانس
استخراجی ( ،(AVEضریب آلفای کرونباخ ()Alpha
متغیر
مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت

بار عاملی
1/71

آماره t
21/97

متغیر

بار عاملی

آماره t

شهرت شرکت

1/77

81/17

.PLS5
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1

AVE=1/27

1/77

91/91

AVE=1/71

1/71

19/1

CR= 1/77

1/81

9/18

CR=1/79

1/82

11/71

Alpha = /81

1/89

17/99

1/22

7/77

Alpha= 1/81

رضایت مشتری از محصول

1/71

17/87

AVE=1/79

1/77

29/71

CR=1/77

1/27

7/91

Alpha=1/88

1/82

11/29

اعتماد به تخصص شرکت

1/77

22/21

شهرت برند محصول

1/71

97/18

AVE= 1/29

1/71

17/29

AVE=1/22

1/71

11/72

CR= 1/71

1/82

11/72

CR=1/77

1/89

9/18

Alpha= 1/81

Alpha=1/87

تعهد مستمر

1/21

2/12

تبلیغات توصیه ای

1/79

97/18

AVE=1/21

1/77

21/28

AVE=1/77

1/88

11/72

CR=1/72

1/71

21/71

CR=1/88

1/71

9/18

=Alpha1/28

1/71

19/89

Alpha =1/22

-3-4برازش مدل ساختاری (تحلیل مسیر)
ضرایب معناداری

پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،نوبت به برازش مدل ساختاری پژوهش
میرسد .بخش مدل ساختاری برخالف مدلهای اندازهگیری ،به سواالت (متغیرهای
آشکار) مربوط نیست و تنها متغیرهای پنهان و روابط میان آنها بررسی میشود.
جدول  -3نتایج برازش مدل ساختاری فرضیههای پژوهش
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ضریب

فرضیههای پژوهش

آماره t

مسیر

فرضیههای پژوهش

نتیجه
آزمون

ضریب

آماره t

نتیجه آزمون
فرضیه

مسیر

فرضیه
مسئولیتپذیری اقتصادی← شهرت
شرکت

1/21

*2/12

پذیرش
فرضیه

تعهد مستمر← شهرت برند

1/12

1/21

رد فرضیه

اعتماد به تخصص شرکت← شهرت
شرکت

1/12

1/21

رد فرضیه

مسئولیتپذیری اقتصادی←اعتماد به
تخصص شرکت

1/77

*8/97

پذیرش فرضیه

تعهد مستمر← شهرت شرکت

1/27

*2/29

پذیرش
فرضیه

اعتماد به تخصص شرکت ←رضایت
مشتری از محصول

1/79

*7/92

پذیرش فرضیه

رضایت مشتری از محصول←
شهرت شرکت

-1/19

1/71

رد فرضیه

اعتماد به تخصص←تعهد مستمر

1/72

*2/12

پذیرش فرضیه

مسئولیتپذیری اقتصادی← شهرت
برند

-1/72

1/77

رد فرضیه

شهرت شرکت ← شهرت برند

1/72

*1/17

پذیرش فرضیه

رضایت مشتری از محصول←
شهرت برند

1/87

*2/17

پذیرش
فرضیه

شهرت شرکت←تبلیغات توصیه ای

1/19

*2/21

پذیرش فرضیه

اعتماد به تخصص شرکت ← شهرت
برند

1/28

*2/97

پذیرش
فرضیه

شهرت برند←تبلیغات توصیه ای

1/22

*2/19

پذیرش فرضیه

جدول -4نتایج برازش مدل ساختاری فرضیههای پژوهش همراه با تاثیر متغیر میانجی
فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

فرضیههای پژوهش

ضریب مسیر

مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت←اعتماد به تخصص
شرکت← شهرت برند

1/77

تعهد مستمر←شهرت شرکت ← شهرت برند

1/11

اعتماد به تخصص شرکت ←رضایت مشتری از
محصول← شهرت شرکت

-

شهرت شرکت ←شهرت برند ← تبلیغات توصیه ای

1/12

اعتماد به تخصص شرکت ← تعهد مستمر← شهرت
شرکت

1/72

مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت←اعتماد به
تخصص ← شهرت شرکت

-
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مطابق با یافتههای حاصل در جدول 7؛ جهت تعیین شدت اثر متغیر تعدیلگر سابقه
محصول و شرکت ،از فرمول زیر استفاده گردیده است:
R2 model with moderator −R2 model withoutmoderator

1−R2 model with moderator

=f 2

مقادیر  1/17 ،1/12و  1/97برای  f2به ترتیب نشان از اثر تعدیلی ضعیف ،متوسط و قوی
است.

جدول - 5بررسی وضعیت متغیرهای تعدیلکننده
ضریب

فرضیههای پژوهش

آماره t

مسیر

نتیجه آزمون
فرضیه

سابقه محصول←رابطه رضایت مشتری از محصول و شهرت برند

1/72

1/27

رد فرضیه

سابقه محصول← رابطه اعتماد به تخصص شرکت و شهرت برند

1/28

1/92

پذیرش فرضیه

سابقه شرکت ←رابطه مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت و شهرت شرکت

1/91

1/97

پذیرش فرضیه

سابقه شرکت ←رابطه تعهد مستمر و شهرت شرکت

1/99

1/81

رد فرضیه

-4-4مدل کلی (اندازهگیری و ساختاری)
برازش مدل کلی

21

"مدل کلی شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری میشود و با تایید برازش
آن ،بررسی برازش در یک مدل کامل میشود( .وتزلس 1و همکاران )2119 ،سه مقدار
 1/99 ،1/19و  1/28بهعنوان مقادیر مالک برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی بودن
برای این معیار معرفیشده است" (به تقل از داوری و رضازاده1992 ،؛ .)179
"چین ( )1997سه مقدار  1/99 ،1/19و  1/28را بهعنوان مقدار مالک برای مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی بودن برازش بخش ساختاری مدل بهوسیله معیار  R2در نظرمی-
گیرد" (به نقل از داوری و رضازاده1992،؛.)92

جدول  -6محاسبه برازش مدل

شاخصها

شهرت برند

شهرت شرکت

محصول

رضایت مشتری از

شرکت

اعتماد به تخصص

تعهد مستمر

اقتصادی شرکت

مسئولیتپذیری

برازش بخش ساختاری مدل

تبلیغ توصیه ای

مقادیر اشتراکی

1/22

1/71

1/79

1/29

1/21

1/27

1/71

1/71

1/21

1/97

1/92

1/18

-

1/12

برازش بخش کلی( ،مدل اولیه)

1/17

برازش بخش کلی( ،مدل نهایی)

1/18

-5-4مدل نهایی پژوهش

.Wetzels

21

1

مدل مفهومی آزمون شده ،در شکل  2ارائهشده است .اعداد نوشتهشده بر روی خطوط
همان ضرایب مسیر هستند.

سابقه شرکت
1/31
مسئولیتپذیری
شهرت نام تجاری
شرکت

اقتصادی شرکت
1/61
رضایت مشتری از محصول

1/49
1/25
تبلیغ توصیه ای

1/18

1/56

1/59

اعتماد به تخصص
1/22
شهرت نام تجاری
محصول

1/52

1/21

تعهد مستمر
1/21
سابقه محصول

22

1/55

شکل  -2مدل آزمون شده پژوهش

 -5بحث ،نتیجهگیری و کاربردهای پژوهش
سرمایهگذاری بر عوامل مؤثر بر شهرت در بین خریداران میتواند مزایای مالی و غیرمالی
فراوانی را برای شرکت به ارمغان بیاورد؛ تا بتواند در جهت ارتقای عملکرد شرکت و
سودآوری آن و تامین نیازهای مشتریان و ارتقای سطح رفاه جامعه مفید واقع شود .در
فرآیند پژوهش ،ابتدا بهمنظور شناسایی شهرت شرکت و شهرت برند ،مبانی و پیشینه
پژوهش موردبررسی قرار گرفت؛ و درنهایت ،در راستای هدف پژوهش ،بهمنظور بررسی
تاثیر مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت ،رضایت مشتری ،اعتماد به تخصص و تعهد
مستمر مشتری بر شهرت برند و نقش آن بر تبلیغات توصیه ای ،مدلی طراحیشده و
جهت بررسی فرضیات و برازش مدل از آزمون معادالت ساختاری و تحلیل مسیر
استفاده شد .آزمون معادالت ساختاری نشان داد که مدل طراحیشده از برازش قوی
اولیه و نهایی برخوردار است که نشان از تایید مدل پژوهش دارد.
در بررسی فرضیه تاثیر شهرت شرکت بر شهرت برند محصول ،ضریب مسیر برابر با 72
درصد بهدست آمد؛ که نشاندهنده اثر مثبت میان این دو عامل بود .تاثیر شهرت شرکت
بر شهرت برند محصول ،با توجه به آماره  ،)1/17( tدر سطح  97درصد معنادار بود .با
توجه به اینکه شهرت شرکت 72 ،درصد از تغییرات شهرت برند محصول را تبیین می-
کند ،پیشنهاد میشود که بهمنظور تعمیمپذیری بیشتر مدل ،صنایع دیگری بهویژه
صنایع خدماتی ،داروسازی ،آموزشی ،بیمه ،شرکتهای هواپیمایی و صنعت گردشگری
نیز مورد آزمون قرار گیرند .به پژوهشگران حوزه بازاریابی پیشنهاد میشود که با توجه
به اثر هالهای که میان شهرت ،هویت ،تصویر و فرهنگ شرکت در بین عموم وجود دارد،
به آموزش تفاوت بین این مفاهیم بپردازند .به پژوهشگران اقتصادی نیز توصیه میشود
که درزمینه انواع تبعیض قیمت در تجارت داخلی و خارجی ،پژوهشها را به عمل
بیاورند.
در بررسی فرضیه تاثیر مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت بر شهرت برند محصول ،ضریب
مسیر برابر با  21درصد به دست آمد که نشاندهنده اثر مثبت میان این دو عامل بود.
تاثیر مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت بر شهرت برند محصول ،با توجه به آماره t
( ،)2/12در سطح  97درصد معنادار بود؛ که با نتایج پژوهشها (پارک و همکاران،

23

 )2111همخوانی دارد .با توجه به اینکه مسئولیتپذیری اقتصادی شرکت به میزان 21
درصد از تغییرات شهرت برند محصول را تبیین میکند ،پیشنهاد میشود که استراتژی
ارتقای کیفیت محصول و مدیریت هزینه در فرایند طراحی و توسعه محصول و فرایند
تامین مواد و قطعات و افزایش بهرهوری و بهبود خدمات به کار گرفته شود.
در بررسی فرضیه تاثیر رضایت مشتری بر شهرت برند محصول ،ضریب مسیر برابر 87
درصد به دست آمد که نشاندهنده اثر مثبت میان این دو عامل بود .تاثیر رضایت
مشتری از محصول بر شهرت برند محصول ،با توجه به آماره  ،)2/17( tدر سطح 97
درصد معنادار بود؛ که با نتایج پژوهشهای (والش و همکاران )2119،و (بونتیس و بو
کر )2118 ،و (هسو )2112 ،همخوانی دارد .با توجه به اینکه رضایت مشتری به میزان
 1/87درصد از تغییرات شهرت برند محصول را تبیین میکند ،به تولیدکنندگان
پیشنهاد میشود -1 :بهمنظور جلب رضایت مشتری از محصول اصلی ،در جهت ارتقای
کیفیت محصول ،در فرایند طراحی و توسعه محصول و فرایند تامین مواد و قطعات و
افزایش بهرهوری و بهبود خدمات فروش ،بیشتر تالش کنند و بهمنظور توجیهپذیری
قیمتهای باالتر ،بر بهسازی و طراحی تولیداتِ با جذابیت تمرکز کنند .همچنین تناسب
قیمت باکیفیت محصوالت در برابر ارزشهای واقعی یا ذهنی و هزینههای استهالک در
طول عمر محصول را مدنظر قرار دهند و در تولید و تحویل محصوالت تا حد امکان
بدون نقص عمل کنند و به تعهدات قراردادی پس از فروش خود نیز بهخوبی عمل کنند.
-2با توجه به جنبه دیگر رضایت مشتری از محصول که شامل رضایت از اطالعات مربوط
به محصول است ،به تولیدکننده پیشنهاد میشود که اسناد و مدارک همراه محصول تا
حد امکان مشخصات فنی اتومبیل را بیان کنند و مدارک و اسناد موردنیاز برای نقل و
انتقاالت اتومبیل ،بهراحتی در دسترس فروشندگان و خریداران قرار گیرد -9 .بهمنظور
جلب رضایت مشتری از خدمات فنی ،به نمایندگان پیشنهاد میشود که کارکنان فنی
وامداد خودروی قابلاعتماد ،مجرب و با اندیشههای نو را بهکارگیرند که هم بهراحتی در
تمامی نقاط در دسترس باشند و هم ازنظر کیفیت خدمات پس از فروش و قیمت
خدمات ،در حد مطلوب عمل کنند -1 .در مورد رضایت مشتری از رسیدگی به شکایات،
پیشنهاد میشود که از تجهیزات و امکانات پیشرفتهی مخابراتی بهمنظور تجزیهوتحلیل
شکایات و نگرشهای مشتریان و خدمات پشتیبانی ،هم در طول دوره ضمانت و هم
خارج از دوره ضمانت ،برخوردار باشد .همچنین پیشنهاد میشود که در تولید
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محصوالت ،از فناوری اطالعات ( )ITبهمنظور دریافت بازخورد از تجربه مشتریان برند
استفاده کنند.
در بررسی فرضیهی تأثیر اعتماد به تخصص بر شهرت برند ،ضریب مسیر برابر با 28
درصد به دست آمد که نشاندهنده اثر مثبت میان این دو عامل بود .تاثیر اعتماد به
تخصص بر شهرت برند ،با توجه به آماره  ،)2/97( tدر سطح  97درصد معنادار بود؛ که
با نتایج پژوهشهای (پارک و همکاران )2111 ،نیز همخوانی دارد .اعتماد به
تخصص 28،درصد از تغییرات شهرت برند محصول را تبیین میکند .همچنین اعتماد به
تخصص ،بر شهرت شرکت از طریق تعهد مستمر تاثیر مثبت و معناداری دارد که دارای
شدت تاثیر  72درصد است .با توجه به اینکه اعتماد به تخصص در سطح نمایندگی و
شرکت سازنده سنجیده شده است ،پیشنهادهایی در این خصوص ارائه میگردد -1 :به
نمایندگان پیشنهاد میشود که بهمنظور جلب اعتماد مشتریان ،سعی کنند در صورت
مراجعه مشتریان ،زیانی به آنها نرسد و منافع خریداران را به منافع خود و سازمان
ترجیح دهند -2.به شرکت سازنده پیشنهاد میشود که سود کافی بهمنظور
سرمایهگذاری مجدد به دست آورند تا به اشتغالزایی و نوآوری بپردازند  -9همچنین
بهمنظور ایجاد تعهد هرچه بیشتر مشتری به محصوالت ،پیشنهاد میشود که در مورد
وفاداری شناختی مشتریان ،پژوهشهای الزم را به عملآورند.
در بررسی فرضیه تاثیر شهرت شرکت و شهرت برند محصول بر تبلیغات توصیه ای،
ضریب مسیر برابر  19و  22درصد به دست آمد که نشاندهنده اثر مثبت میان این دو
عامل و تبلیغات توصیه ای بود .تاثیر شهرت شرکت بر شهرت برند محصول ،با توجه به
دو آماره  )2/21( tو  ،)2/19( tدر سطح  97درصد معنادار بود که با نتایج پژوهشهای
والش و همکاران ( )2119همخوانی دارد .با توجه به اینکه شهرت شرکت 19 ،درصد از
تغییرات تبلیغات توصیه ای را تبیین میکند ،پیشنهاد میشود که از آگهیهای
بازرگانی ،بروشور و غیره که محرک ارتباطات توصیه ای است و همچنین از تبلیغات
توصیه ای الکترونیکی که بر محدودیتهای تبلیغات سنتی غلبه کرده است ،استفاده
شود .به مدیران پیشنهاد میشود که بر این دو نوع متفاوت از تبلیغات توصیه ای تأکید
کنند :نوع اول ،حامیانی هستند که از محصول و کیفیت آن راضیاند و تمایل به حمایت
از محصول دارند و باعالقه ،محصوالت را به دیگران توصیه میکنند .فعالیتهای متعددی
بهمنظور بهبود یا ترویج این نوع از تبلیغات توصیه ای وجود دارد؛ مانند تمرکز بر
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رضایت مشتری و بهبود کیفیت کاال و کمک به نگرانیهای مشتری و مهیاکردن
ارتباطات دوطرفه مانند رسانههای اجتماعی .نوع دوم تبلیغ توصیه ای که از نوع تقویت
و تکثیر شونده است ،هنگامی صورت میگیرد که بازاریابان ،مبارزات تبلیغاتی را
بهمنظور تشویق و سرعت بخشیدن به توصیهها و پیشنهادهای تجاری شرکت در بین
مشتریان بالفعل و بالقوه انجام میدهند.
با توجه بهشدت تأثیر (بهطور متوسط  91درصد) متغیرتعدیلگر سابقه شرکت بر رابطه
مسئولیتپذیری اقتصادی و شهرت شرکت ،همچنین شدت تأثیر متوسط  28درصدی
متغیر اعتماد به تخصص بر شهرت برند محصول ،پیشنهاد میگردد که توجه خاصی به
این عوامل صورت گیرد.
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