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 چکیده:

ی در تواند نقش بسزایها و موسسات مالی و غیرمالی است که میها، سازمانرکتهای نامشهود شند، یکی از داراییبر

باشد. زیرا بر جلب اعتماد و تعهد مشتریان و ارتباط آنها، تأثیر رشد و قابلیت سودآوری آنها در بلندمدت داشته 

ود بروز ها و رفتار مثبتی از خشود که مشتریان، نگرشچشمگیری دارد. از طرفی، موفقیت برند تنها زمانی حاصل می

 یبررسا هدف حاضر ب دهند که همان رفتار شهروندی برند است و نهایتاً به آن برند اعتماد و تعهد پیدا کنند. لذا پژوهش

ورت گرفته ص اعتماد به برند و تعهد به برند بر رفتارهای شهروندی برند مشتریان شعب بانک سپه در شهر گلپایگانتأثیر 

های مورد نیاز در زمره از نظر چگونگی به دست آوردن داده ،پژوهش حاضر، با توجه به هدف آن کاربردی بودهاست. 

مشتریان  هشامل کلیجامعه آماری پژوهش  .از نظر زمانی نیز مقطعی است و باشدمی یهمبستگ –های توصیفی پژوهش

 می باشد. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 7931تا خرداد  7931بانک سپه در شهر گلپایگان در بازه زمانی اسفند 

-ان مراجعهاز بین کلیه مشتری سیستماتیکنمونه گیری در دسترس بطور براساس نفر  913حجم نمونه با فرمول کوکران، 

 6تار شهروندی برند )رفها، سه پرسشنامه استاندارد آوری دادهابزار جمعتعیین گردید. شهر گلپایگان  سپهکننده به بانک 

-( میگویه 1گویه( و مقیاس اعتماد به برند بالستر  ) 6( )0272گویه(، پرسشنامه استاندارد تعهد به برند لوئیس و سیندی )

ار ممیانه، میانگین و انحراف معیار در قالب جداول و آها از آمار توصیفی نظیر منظور تجزیه و تحلیل دادهبه باشد.

گردیده استفاده  AMOSنرم افزار  استفاده از با یابی معادالت ساختاریشامل تحلیل عاملی تأییدی و مدلاستنباطی 

غیر اعتماد توان اثر کلی هر یک از دو مته به اثرات مستقیم و غیر مستقیم میبا توجهای پژوهش نشان داد که یافته است.

با  لذاه کرد. آید محاسبو تعهد به برند بر رفتار شهروندی را که از حاصل جمع دو اثر مستقیم و غیر مستقیم بدست می

بتنی بر تأثیر ذا فرضیه اصلی تحقیق ملتوجه به معنادار بودن اثرات مستقیم و غیر مستقیم، اثر کلی نیز معنادار بوده و 

 اعتماد به برند و تعهد به برند بر رفتارهای شهروندی برند مشتریان تأئید گردید.
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