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 چکیده



 کنندهمصرف هویت ابراز طریق از مثبت دهان(به)دهان شفاهی تبلیغات و برند نسبت به تعهد تأثیر بررسی حاضر، پژوهش اصلی هدف

 همبستگی و توصیفی، پیمایشی نوع از پژوهش، انجام روش ازلحاظ و کاربردی نوع از هدف، ازلحاظ حاضر پژوهش .باشدمی برند با

 از نفر 483 را نمونه حجم. دهندمی تشکیل استان اصفهان در بانک آینده شعب مشتریان را پژوهش این آماری جامعه. باشدمی

 گردآوری منظوربه. دهندمی تشکیل شدند، انتخاب مندنظام و ساده تصادفی گیرینمونه روش به که مذکور بانک شعب مشتریان

 شامل توصیفی هایآماره مباحث از هاداده وتحلیلتجزیه در. است شدهاستفاده لیکرت گانهپنج طیف با استاندارد از پرسشنامه هاداده

 تحلیل و تائیدی عاملی تحلیل شامل خود که معادالت ساختاری مدل جمله از استنباطی آمار مباحث و میانگین و فراوانی جداول

 .باشندمی  SPSS و AMOS  ها،داده وتحلیلتجزیه جهت مورداستفاده افزارهاینرم. شد استفاده است، مسیر

 اثر برند طریق از کنندههویت مصرف ابراز بر برند( و کنندهمصرف )بین ارزش تجانس که است آن از حاکی پژوهش نتایج

 کنندهمصرف )بین ارزش تجانس همچنین. دهدمی قرار تأثیر نیز تحت را برند به نسبت کنندهمصرف تعهد آن، طریق از و داشته مستقیم

اثر  نیز برند( طریق از کنندهمصرف هویت میانجی )ابراز متغیر بدون و مستقیم طوربرند به به کننده نسبتمصرف تعهد بر برند( و

 بنابراین، دارد؛ مستقیم اثر نیز مثبت دهان(به)دهان شفاهی تبلیغات بر برند( و کنندهمصرف )بین ارزش تجانس درنهایت،. دارد مستقیم

 تأثیر تحت را برند طریق از کنندگانمصرف هویت ابراز که عواملی روی تمرکز بر با هابانک ازجمله هاسازمان یا هاشرکت مدیران

 برند به نسبت کنندگانمصرف اجتماعی پذیرش تعهد و عاطفی تعهد ویژهبه مطلوبی و مهم نتایج و پیامدها به توانندمی دهد،می قرار

 .یابند مثبت دست دهان(به)دهان شفاهی تبلیغات ایجاد برای هاآن تمایل همچنین و

 

 دهان(به)دهان شفاهی تبلیغات برند، به نسبت تعهد - برند – کنندهمصرف بین کلیدی: واژگان

 

 

 

Abstract 

The main purpose of the present study is to investigate the effect of brand commitment and oral or 

oral advertising through brand identity. The purpose of the present study is applied and in terms of 

research method, it is descriptive, survey and correlation type. The statistical population of this 

research is the customers of Ayandeh bank branches in Isfahan province. The sample size was 

comprised of 384 customers of these bank branches, which were selected by simple random 

sampling method. A standard questionnaire with five Likert spectra was used to collect data. In 

analyzing the data, descriptive statistics topics including frequency tables and meanings and 

inferential statistics topics including structural equation model, which includes confirmatory factor 

analysis and path analysis, were used. Software used for data analysis, "E-Mouse" and SPSS. 

The results of this study indicate that the convergence of value (between consumers and 

brand) has a direct effect on consumer identity through the brand and through this, also affects the 

consumer's commitment to the brand. Also, the convergence of value (between consumer and 

brand) has a direct effect on consumer commitment to the brand directly and without a mediating 

variable (consumer identity through brand). Finally, the convergence of value (between consumer 



and brand) on direct oral (oral-to-mouth) advertising has a direct effect. Therefore, managers of 

companies or organizations, including banks, focusing on factors that affect the brand identity of 

consumers can result in important and desirable outcomes and outcomes, in particular, emotional 

commitment and the commitment of social acceptance to consumers. Brand as well as their 

tendency to create oral (oral-to-mouth) advertisements. 
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