چشمانداز مديريت بازرگانی
سال هفدهم ،شماره  ،36پیاپی  ،69زمستان 9397
شاپای چاپی ،5509-6606 :شاپای الکترونیکی5610-1919 :
صص  909ـ 939

طراحی الگوی هويت برند در صنعت بانکداری ايران
زهرا برزگرترمی * ،سیدمهدی جلالی ** ،فريز طاهریکیا

***

چکیده
امروزه در محیطهای کسبوکار که بهطور روزافزون در حال پويايی ،پیچیدگی و پیشبینیناپذيری
هستند ،همواره فرصتها و تهديدهايی برای سازمانها ازجمله بانکها و مؤسسههای مالی وجود دارد؛
در چنین وضعیتی ،سازمانهايی موفق خواهند بود که خود را از رقبا متمايز سازند و جايگاهی مطلوب و
منحصربهفرد را در ذهن مشتريان خود ايجاد کنند که برند بهعنوان ارزشمندترين دارايی سازمان نقش
بسیار مهمی در اين میان دارد .در بسیاری از مدلهای رايج برای برندسازی ،يکی از نقاط اصلی شروع
فرايند ،تعريف و ايجاد هويت برند است .هويت برند ،وسیله اصلی شناخت توسط مشتری و نشاندهنده
نقاط تفاوت و تمايز است .هدف اصلی اين پژوهش ،طراحی مدل هويت برند در صنعت بانکداری کشور
است .به اين منظور از نظريه دادهبنیاد بهعنوان يک از روشهای کیفی برای طراحی مدل استفاده شد.
با استفاده از اين روش عوامل تأثیرگذار بر هويت برند و تأثیرپذير از هويت برند شناسايی شدند .برای
نمونهگیری از روش گلولهبرفی استفاده شد که دادهها با استفاده از مصاحبه عمیق و با حضور  91نفر از
خبرگان و استادان بازاريابی و فعالان عرصه بانکداری که آشنا به مباحث برندسازی بودند ،جمعآوری شد.
در طراحی مدلهايی ،عوامل تأثیرگذار و تأثیرپذير از هويت برند در قالب شرايط علّی ،شرايط مداخلهگر،
راهبردها ،زمینه و پیامدها شناسايی شدند.
کلیدواژه :برند؛ برندسازی؛ هويت برند؛ نظريه دادهبنیاد.

تاريخ دريافت مقاله ،9391/60/50 :تاريخ پذيرش مقاله.9391/96/96 :
* دانشجوی دکتری ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
**استاديار ،دانشگاه آزاداسالمی واحد فیروزکوه(نويسنده مسئول).
Email: drjalali1356@gmail.com

***استاديار ،دانشگاه آزاداسالمی واحد فیروزکوه
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 .1مقدمه

در سالهای اخیر فضای کسبوکار در جهان شاهد تغییرات و تحولات بسیاری بوده است.
توسعه دانش و فناوری و همچنین جهانیشدن و رويکردهای رقابتی درحالافزايش بر عملکرد
سازمانها و شرکتها اثر میگذارند و محیطهای کسبوکار بهطور روزافزون در حال پويايی،
پیچیدگی و پیشبینیناپذيری هستند .محیط پیچیده و درحالتغییر ،همواره فرصتها و
تهديدهای جديدی را برای سازمانهای عصر حاضر به همراه دارد(آکر .)9999 ،در چنین
وضعیتی ،شرکتهايی موفق خواهند بود که خود را از رقبا متمايز سازند و جايگاهی مطلوب و
منحصربهفردی را در ذهن مشتريان سازمانی خود ايجاد کنند (گودسوار .)5661 ،درواقع امروزه
در اقتصاد مبتنی بر توجه زندگی میکنیم .گزينههای بسیاری برای انتخاب وجود دارد و
ابهامات زياد است .اين در حالی است که مشتريان نمیتوانند وقت بسیاری را برای مقايسه
گزينهها صرف کنند .حتی اگر دارای اين زمان نیز باشند ،قادر نیستند که با اطمینان کامل
محصول يا خدمت مناسب و درست را تشخیص دهند؛ بنابراين اين برند است که يقین و
اطمینان را انتقال میدهد(کاپفرر .)5661 ،بیشتر سازمانها به درک اين موضوع رسیدهاند که
يکی از مهمترين دارايیها ،برند ارائهشده همراه محصول و خدمت است (آکر .)9996 ،درواقع
برندسازی ،يک استراتژی بسیار کاربردی برای متمايزشدن و بهدستآوردن بازار محصولات و
خدمات است.
امروزه مردم بهدنبال معنیبخشیدن به مصرفشان هستندواين برندها هستند که به محصول
ارزشافزوده میدهند و يا مصرف آن را در نردبان ارزشهای غیرمادی قرار میدهند و میتوانند
اين معنا و مفهوم را ايجاد کنند؛ بنابراين تمام سازمانهاوافراد به میزان زيادی تمايل دارند که
بهصورت يک برند مديريت شوند .ديگر کسی تنها با فروش محصول خود درآمد کسب
نمیکند ،بلکه با فروش برند (مجموعهای از ارزشهای ملموس و ناملموس) به آن دست می-
يابد (صلواتیان و ارژنگ .)5696 ،تصور پیشرفت و توسعه صنايع بدون حضور و حمايت
بانکهاامری غیرممکن است .بانکها نقش عمدهای در پیشرفت تمام صنايع کشور ايفا می-
کنندووظیفهای سنگینی در اين خصوص بر عهده دارند.
در سالهای اخیر ،صنعت بانکداری شاهد رقابت شديد در محیطی پويا همراه با فرصتها و
تهديدهای زيادی بوده است .بسیاری از کارشناسان و مديران بانکها به اين نتیجه رسیدهاند که
باارزشترين دارايی بانک (چه بزرگ و چه کوچک) در جهت بهبود فرآيند بازاريابی ،برند و
برندسازی است .برند ،گرانبهاترين دارايی نامشهودی است که با تأثیرگذاری بر ذهن مشتريان
و خلق تصوير موردنظر بانک در باور آنها ،يک قابلیت ويژه و متمايز ايجاد میکند که میتواند
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باور افراد را تسخیر کند و باعث ايجاد رابطه ماندگار و طولانیمدت بین بانک و مشتريان
شود(.سلیمانی بشلی)5695 ،
رقابت شديد در صنعت بانکداری ،بازاريابان را به تمرکز بیشتر بر راهبرد
برندسازی و ساخت و حفاظت از مشتريان وفادار از طريق ارائه ارزش بالا به
آنها وادار کرده است .هويت برند ،وسیله اصلی شناخت توسط مشتريان و
نشاندهنده نقاط تفاوت و تمايز است .عامل اصلی تعیین جايگاه بانک در شبکه بانکی
(در میان رقبا) و در ذهن مشتريان ،هويت و مفهومی است که بانک به بازار هدف خود ارائه
میدهد و آنچه باعث ايجاد تصويری مثبت و متمايز در ذهن مشتری میشود رابطه مثبت و
تنگاتنگی با میزان تلاشی دارد که آن بانک برای خلق اين تصوير و معماری هويت برند خود
میکند؛ باوجوداين مفهوم هويت برند که از مهمترين مؤلفه برندسازی محسوب میشود ،در
شبکه بانکی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بنابراين در اين پژوهش مدل هويت برند
در صنعت بانکداری کشور ايران طراحی و تدوين خواهد شد.
سؤالهای اساسی پژوهش حاضر که به آنها پرداخته شده است ،عبارتاند از:
 .9عوامل تأثیرگذار بر هويت برند در صنعت بانکداری کشور ايران کداماند؟
 .5عوامل تأثیرپذير از هويت برند در صنعت بانکداری کشور ايران کداماند؟
 .3مدل هويت برند (عوامل تأثیرگذار) در صنعت بانکداری ايران چگونه است؟
 .1مدل هويت برند (عوامل تأثیرپذير) در صنعت بانکداری ايران چگونه است؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

برندسازی .1تعاريف متعددی از برند وجود دارد و دلیل آن نیز رويکردهای مختلفی است که
پژوهشگران نسبت به اين مفهوم داشتهاند« .انجمن بازاريابی آمريکا »5با ديدگاهی حقوقی برند
را اينگونه تعريف کرده است« :مجموعهای از نشانهها که منشأ تولید محصول يا خدمت را
مشخص میکند و آن را از ديگر رقبا متمايز میسازد» (صلواتیان و ارژنگ.)5696 ،
برندسازی ،ايجاد تمايزی منحصربهفرد است که برای مشتريان ،کارکنان و مديران سازمان
اهمیت زيادی دارد .داشتن يک برند قدرتمند سبب میشود هزينههای يک شرکت بهواسطه
جلوگیری از سرمايهگذاریهای نامناسب و بیهدف بهطور کاملاً محسوسی کاهش يابد؛ همچنین
سودآوری بهواسطه جذب مشتريانی وفادار بهطور چشمگیری افزايش میيابد و از همه مهمتر
برند يک شرکت به دارايی ناملموس برای سازمان تبديل میشود که ارزش آن میتواند بیش از
مجموع ارزش تمامی دارايیهای فیزيکی آن سازمان باشد (ابراهیمی و همکاران .)5697،از
1. Branding
2.The American Marketing Association
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جمله دلايل مهم برندسازی در نزد سازمانها ،تمايل به رهبربودن ،پیشیگرفتن در صحنه رقابت
و دسترسی کارمندان به بهترين امکانات بهمنظور دستیابی به مشتريان کمهزينهتر است(ويلر،
 .)5693منظور از مشتريان کمهزينهتر اين است که اگر مشتری احساس مناسبی نسبت به برند
سازمان داشته باشد ،سازمان هزينه تبلیغات و زمان کمتری برای تبديل وی به يک مشتری
بالقوه يا وفادار متحمل خواهد شد.
ضرورت برندسازی .ضرورتداشتن برند از اين روست که با توجه به حرکت جوامع مصرفی
به سمت مدگرايی ،دراختیارداشتن برند يا نامهای تجاری معتبر ،يکی از راهکارهای ايجاد تمايز
و شخصیت بهشمار میرود .اهمیت برند برای مشتری بهواسطه دانش مشتری از برند ايجاد
میشود که بهواسطه تعدادی از عوامل ناشی میشود؛ اما شايد دو مورد زير مهمترين آنها
باشند:
ـ عمق برند :اولويت ذهنی مشتری در انتخاب برند در میان ساير برندهای مشابه است؛
ـ گستردگی برند :هرچه رابطه مشتری با برند پیچیدهتر باشد يا بهعبارتی تنوع تعاملات برند در
ذهن بیشتر باشد ،فرصت ساخت وفاداری بلندمدت بیشتر است.
آنچه مصرفکنندگان در مورد برند شما میگويند ،واقعیت است که البته ممکن است با آن
چیزی که شما در ذهن داريد ،متفاوت باشد .آنچه مشتريان بیان میدارند برگرفته از احساسی
است که بهواسطه تجربهای که با برند شما داشتهاند ،شکل گرفته است .حال اين تجربه ممکن
است مثبت يا منفی باشد .برندسازی تجربهای مثبت را برای مشتريان خلق میکند تا آنها
هیچگاه نام برند سازمان را از خاطر نبرند؛ اما بیتوجهی به اصول برندسازی ممکن است
ناخواسته به ايجاد تجربهای منفی و ناخوشايند منجر شود و شرکت مشتريان بالقوه خود را از
دست بدهد يا حداقل نتواند مشتريانی وفادار داشته باشد( .دهقان)5699 ،
هويت برند .3هويت برند همان جوهره برند 1و يکی از اجزای برندسازی است .مهمترين و
منحصربهفردترين خصوصیات برند در هويت برند نمايان میشود .داشتن هويت يعنی بودن
شماهمانطور که هستید؛ تبعیت از طرح ثابت ولی فردی خودتان .کاپفرر( ،)5661معتقد است
هويت برند تعیینکننده فرديت ،آرمانها و اهداف ،ارزشها و علائم شناسايی برند است( .کاپفرر،
 .)5661آکر( ،)9997پژوهشگر برجسته حوزه برند و برندسازی ،هويت برند را اينگونه تعريف
کرده است« :مجموعهای منحصربهفرد از تداعیات ذهنی و عملکردی است که برند تمايل و
3. Brand Identity
4. Brand Essence
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آرزوی خلق و نگهداری آن را دارد» .اين تداعیات ارائهدهنده آن چیزی هستند که برند بايد
بهطور ايدهآل در ذهن مشتريان عهدهدار آن باشد و عهد و پیمانی بالقوه را به مشتری القا کند.
به عقیده آکر( ،)9996محور ايجاد برند موفق ،درک چگونگی ايجاد و يا خلق يک هويت برند
است .هويت برند آن چیزی است که صاحبان برند از برند خود میخواهند باشد (لافورت)5696 ،؛
ازاينرو توجه به هويت برند در تمامی تصمیمها و در تمامی سازمانها ازجمله در صنعت
بانکداری و شبکه بانکی ،غیرقابلاجتناب است.
هويت برند جزء کلیدی برندسازی است و هسته ايجاد هر برند موفق ،درک چگونگی ايجاد
و توسعه هويت نام تجاری است (لافورت.)5696 ،
هويت برند مستلزم تمرکز بر نکات تمايز است که باعث ارائه مزيت رقابتی پايداری برای
شرکت میشود .هويت برند بر يک درک کامل از مشتريان ،رقبا و محیط تجاری شرکت است.
شرکتها بايد درک کاملی از عقايد و رفتارهای مشتری ،خصوصیات محصول يا خدمت و رقبا
داشته باشند .هويت برند برای مؤثربودن بايد با مشتريان همموج باشد ،برند را از رقبايش متمايز
سازد و نمايانگر آنچه سازمان میتواند طی زمان انجام دهد و انجام خواهد داد،باشد .يک عامل
کلیدی برای برندسازی موفق درک اين امر است که چگونه میتوان هويت برند را ايجاد کرد.
شرکتهايی که هويت برند منسجم ،مجزا و مرتبط را ارائه میدهند میتوانند مزيت رقابتی در
بازار ايجاد کنند و ارزشی را به محصولات و خدمات خود بیافزايند (گودسوار.)5661 ،
مدلهای اصلی (پايه) ارائهشده در زمینه هويت برند در جدول  ،9آورده شده است؛ البته
مدلهای زيادی برای موارد استفاده خاص با استناد به مدلهای اصلی طراحی شده است.
جدول  .9برخی مطالعات صورت گرفته در حوزه هويت برند
نام مدل

ارائهدهنده

مدل منشور هويت برند
(مدل  6وجهی هويت
برند)

کاپفرر ()9997

مدل هرم سهلايه

کاپفرر
()5661

مدل اجزای هويت برند

آرنولد
()9993

ابعاد
 -9پیکر -5 ،شخصیت -3 ،فرهنگ -1 ،رابطه -0 ،بازتاب،
 -6خودانگاره
هرم سهلايه آزادی و انعطاف دارد .لايه بالايی :هسته برند؛ لايه وسطی:
سبک برند (فرهنگ ،خودانگاره و شخصیت)؛ لايه پايینی :درونمايه،
رفتارها و محصولات برند (بازتابش ،فیزيک ،رابطه)
برند بهمثابه يک اتم است که در مرکز آن هسته و جوهره برند قرار دارد.
فوايد برند در اطراف جوهره برند وجود دارد که میتواند فیزيکی ،ادراکی
يا عقلانی و احساسی باشد .خارجیترين لايه ،ويژگی برند است ،درواقع
همان عناصری که مشتری توسط آنها برند را میشناسد.
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مدل هويت برند

ديويد آکر
()9996

برند بهعنوان محصول ( 6بُعد) ،برند بهعنوان سازمان ( 5بُعد) ،برند
بهعنوان شخص ( 5بُعد) ،برند بهعنوان نماد ( 5بُعد)

الگوی هويت برند
سازمانی

کلمن و همکاران
()5699

تمرکز بر کارمند و مشتری ،هويت بصری سازمانی ،شخصیت برند،
ارتباطات پايدار ،طرحهای منابع انسانی

مدل برندسازی خدمات

لسلی د .چرناتونی
()9991

گام اول :تعیین چشمانداز برند؛ گام دوم :همسوسازی فرهنگ سازمانی
با برند؛ گام سوم :تعیین اهداف برند؛ گام چهارم :ممیزی محیط فعالیت
برند؛ گام پنجم :طراحی جوهره برند؛گام ششم :اجرای عملیات برندسازی
درون سازمان؛ گام هفتم :يافتن منابع برای برند و گام نهايی :ارزيابی
برند

در جدول  ،5برخی از پژوهشهای داخلی و خارجی ارائه شده است.
جدول  .5برخی مطالعات صورتگرفته در حوزه هويت برند
عنوان پژوهش

پژوهشگران و سال

نتیجهگیری

ساختن هويت برند در بازارهای
رقابتی :يک مدل مفهومی

گودسوار ()5661
(کشور هند)

پژوهش چـارچوبی بـرای ايجـاد هويـت نـام تجـاری ارائـه
میدهد که بهترتیب جايگاه برنـد ،برقـراری ارتبـاط بـا نـام
تجاری ،ارائـه عملکـرد برنـد و بهرهبـرداری از ارزش ويـژه
برنداست.

طرز کار مصرفکنندگان:
همکاری در ايجاد هويت برند،
هويت مصرفکنندگان و هويت
اجتماعی برند

بلک و ولوتسو
()5696
(کشور اسکاتلند)

هويت برند بايد با هويت فردی و اجتماعی مصـرفکنندگان
بسیار نزديک باشد .اين پژوهش بـر اهمیـت درک و توجیـه
نقش فرهنگ در خلق همزمان هويت متقابل تأکید میورزد.

شناسايی و اندازهگیری شکاف
بین هويت برند و تصوير برند :با
يک رويکرد کمّی

ری و بانرجی ()5691
(کشور هند)

خلق همزمان هويت برند و
هويت ذینفعان :يک ديدگاه
مصرفکننده بینفرهنگی

وير و همکاران
()5697
(کشور فرانسه)

تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه
هويت برند خدماتی (مورد
مطالعه :نمايندگیهای بیمه
ايران استان اردبیل)

شکستهبند و باشکوه
()9393

همراهی سـه گـروه (بازاريابـان ،اعضـای کانـال شـرکت و
مصــرفکنندگان) بــرای انتقــال مناســب هويــت برنــد
اجتنابناپذير است و دانش برند برای دسـتیابی بـه انطبـا
هويت و تصوير برند بین فروشندگان و خريداران بسیار مهم
است.
خلــق همزمــان ارزش و هويــت برنــد موضــوع مهم ـی در
پژوهشهای مصرفکننده است که در قلب چنـدين مفهـوم
بازاريابی مهم قرار دارد و درک بهتری را از مجموعه وسیعی
از پديدهها ،مانند هويت مصرفکننده ،رضـايت يـا وفـاداری
برند عرضه میکند.
عوامل هويت بصری برنـد ،مـديريت ارتبـاط بـا مشـتری و
ارتباطات يکپارچـه بازاريـابی تـأثیر قـوی بـر توسـعه برنـد
خدماتی سازمان بیمه ايران دارد.
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تأثیر هويت برند بر وفاداری
مشتريان (مطالعه موردی
مشتريان بانک ملت شهرکرد)

يوسفنیا ()9390

رابطــه مثبــت و معنــاداری بــین متغیرهــای هويــت برن ـد و
وفاداری برنـد (متغیرهـای رضـايتمندی مشـتری از برنـد،
اعتمـاد بـه برنـد ،وفــاداری و ارزش دريـافتی از برنـد) بــین
کارکنان و مشتريان وجود دارد.

ارائه الگو هويت برند و عوامل
مؤثر بر آن :موردکاوی صنعت
ارتباطات داده

اسفیدانی و حاجی
محمدعلی ()9397

در صنعت ارتباطات داده ،سازههای هويت ديداری ،ارتباطات
يکپارچه بازاريابی ،کارکنـان ،ارکـان جهـت سـاز ،اهـداف و
راهبردهــا ،کیفیــت ،انســجام درونــی ،شخصــیت برنــد و
نماينــدگان پشــتیبانی و فــروش تعريفکننــده هويــت برنــد
هستند .سازههای خلاقیت و نوآوری ،عامـل زمـان ،سـاختار
مالکیتی ،سیاستهای کلان دولت بـرای اپراتورهـا ،حمايـت
دولت از برخـی شـرکتها و قـدرت لـابی آنهـا ،وابسـتگی
اپراتورها به شرکت مخابرات ،توان و پشتوانه مـالی و انـدازه
شرکت بر هويت برند آن تأثیرگذار است.

با توجه به بررسی مدلها و پژوهشهای يادشده در مبانی نظری که در زمینه هويت برند
ارائه شده است ،شناسايی عوامل تأثیرگذار بر هويت برند و تأثیرپذير از آن در صنعت بانکداری
(خدمات) در ابتدای راه قرار دارد و نیاز به پژوهش در اين زمینه کاملاً احساس میشود؛ بنابراين
در اين پژوهش عوامل تأثیرگذار بر طراحی هويت برند و تأثیرپذير از هويت برند ،شناسايی
خواهند شد.
 .3روششناسی

پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از نظر جهتگیری ،توسعهای و از نظر هدف ،اکتشافی
است که به طراحی مدل پرداخته میشود .راهبرد مورداستفاده نظريه دادهبنیاد است و روش
گردآوری دادهها ،تحقیقات میدانی است که بهمنظور جمعآوری دادهها از مصاحبههای عمیق
استفاده شده است.
در اين پژوهش تعداد نمونه از قبل مشخص نبود؛ بنابراين از نمونهگیری گلولهبرفی که
بهرهگیری از مشارکتکنندگان برای معرفی ساير افراد دارای اطلاعات است ،استفاده گرديد.
مشارکتکنندگان بهصورت نمونهگیری غیراحتمالی و به روش هدفدار انتخاب شدند و دارای
يک يا چند ويژگیهای زير بودند:
 .9عضو هیئتعلمی دانشگاه در گروه بازرگانی (گرايش بازاريابی)؛
 .5متخصص و پژوهشگر در زمینه بازاريابی و مسلط به مباحث برندسازی؛
 .3کارشناس بازاريابی در سطح شبکه بانکی؛
 .1مدير ،معاون و مشاور بازاريابی در شبکه بانکی.
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مصاحبه از خبرگان تا زمانی صورت می پذيردکه اشباع نظری حاصل شود و اين امر زمانی
رخ میدهد که ديگر دادهای که به تعريف خصوصیات يک طبقه کمک کند به پژوهش وارد
نشود .در واقع داده های بدست آمده از هر مصاحبه به دقت مورد بررسی ومقايسه مداوم با
يکديگر قرار می گیرند و در نهايت زمانی که داده جديدی از مصاحبه هابدست نیايدانجام
مصاحبه از مشارکت کننده (نمونه) جديد متوقف می گردد که در اين پژوهش با نظر  91نفر از
خبرگان اشباع و کفايت نظری حاصل شد.
اعتبارسنجی پژوهش .ابزاری که برای جمعآوری دادهها بهکار میرود ،در مرحله نخست بايد
از روايی يا اعتبار 0برخوردار باشد و در مرحله دوم بايد پايايی يا اعتماد 6داشته باشد .بهمنظور
بررسی روايی محتوای مدل از روش کثرتگرايی ،حداقل مداخله در توصیف و دو
شاخص  7CVRو  1CVIاستفاده شد .برای سنجش ضريب نسبی روايی محتوا ،میزان ضروری-
بودن مفاهیم و برای سنجش شاخص روايی محتوا ( ،)CVIمیزان ارتباط کدهای نهايی با
مفاهیم و مقوله اصلی از استادان دانشگاه و کارشناسان بازاريابی سؤال شد .برای تعیین  CVRاز
خبرگان درخواست شد تا هر يک از عوامل را بر اساس طیف سهبخشی «ضروری است»« ،مفید
است ،ولی ضروری نیست» و «ضرورتی ندارد» بررسی کنند و سپس پاسخها مطابق فرمول زير
محاسبه شد:
(CVR=) nE – N/5(/) N/5

 :nEتعداد خبرگانی که به گزينه ضروری پاسخ دادهاند.
 :Nتعداد کل خبرگان.
 :CVIتجمیع امتیازات موافق برای کُدها و مفاهیم مرتبط (حاجیزاده و اصغری.)5691 ،
با توجه به اينکه نتايج  CVRبرای همه شاخصها در عوامل تأثیرگذار بر هويت برند بالاتر
از  6/75بوده و نتايج  CVRبرای همه شاخصها در عوامل تأثیرپذير از هويت برند بالاتر از
 6/61بهدست آمده ،روايی محتوا مناسب بوده است .شاخص  CVIبرای عوامل تأثیرگذار بر
هويت برند بالاتر از مقدار قابلقبول بهدست آمد ( )6/11که هیچکدام از ابعاد مدل حذف نشد؛
5. Validity
6. Reliability
7. Content Validity Ratio
8. Content Validity Index
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همچنین شاخص  CVIبرای عوامل تأثیرپذير از هويت برند بالاتر از مقدار قابلقبول بود ()6/71
که هیچکدام از ابعاد مدل حذف نشد .جمعآوری دادهها از منبع اطلاعاتی (مصاحبه با مديران
شبکه بانکی ،مصاحبه با کارشناسان بازاريابی شاغل در شبکه بانکی و پژوهشگران بازاريابی) نیز
اعتبار يافتهها را تأيید کرد .از دو نفر از پژوهشگران که با روش نظريه دادهبنیاد و پژوهش کیفی
آشنايی داشتند ،خواسته شد که مراحل مختلف گردآوری دادههای انجامشده را کدگذاری و
مفهومسازی کنند؛ بنابراين کدگذاری انتخابی مجددا صورت گرفت که تغییراتی در کُدهای
انتخابی مشاهده نشد.
نظريه دادهبنیاد ،مجموعه يکپارچهای از فرضیههای مفهومی است که از دادهها ظاهر
میشود (گلیزر .)9971 ،پژوهشگران دغدغه و دلنگرانی اصلی شرکتکنندگان را شناسايی کرده
و بیان میکنند که چگونه اين دغدغه به دست آنان حل میشود .در روش نظريه دادهبنیاد،
بهجای استفاده از دادهها برای آزمون نظريه ،از دادهها برای ايجاد نظريه استفاده میشود.
استِراوس و کوربین با تدوين کتاب «کشف نظريه داده بنیاد 9967( »9م ،).سه فن کدگذاری
پیشنهاد دادند :کدگذاری باز96؛ کدگذاری محوری 99و کدگذاری انتخابی 95و درنهايت نظريه خود
را ارائه دادند (فرهنگی و همکاران.)5691 ،
در اين پژوهش از مدل پارادايمی استراوس و کوربین ( ،)9967برای طرح پژوهشی نظريه
دادهبنیاد استفاده شده که مبتنی بر شناسايی پديده محوری ،شرايط علّی ،عوامل زمینهای،
عوامل مداخلهگر ،راهبردها ،پیامدها و ارتباط بین آنها است.
 .4تحلیل دادهها و يافتهها

مشخصات جمعیتشناختی .مشخصات جمعیتشناختی شرکتکنندگان در مصاحبهها در
جدول  ،3ارائه شده است.
جدول  .3مشخصات جمعیت شناختی نمونه
جنسی
ت
زن

تعداد

تحصیلات

3

دکتری ( 3نفر)

سابقه فعالیت

فعالیت

درحوزه بانکی

کارشناس بازاريابی بانک خصوصی ( 5نفر)
عضو هیئتعلمی (بازاريابی) ( 9نفر)

 96 -6سال ( 5نفر)
 56-99سال ( 9نفر)

9

. The Discovery of Grounded Theory
10. Open Coding
11. Axial Coding
12. Selecting Coding
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کارشناسی ( 9نفر)
مرد

90

کارشناسی ارشد (3
نفر)
دکتری ( 99نفر)

عضو هیئتعلمی (بازاريابی) ( 9نفر)
کارشناس بازاريابی بانک دولتی ( 9نفر)
کارشناس بازاريابی بانک خصوصی ( 3نفر)
پژوهشگر علوم بانکی و بازاريابی ( 3نفر)
مدير بازاريابی بانک خصوصی ( 3نفر)
مدير بازاريابی بانک دولتی ( 9نفر)
معاونت بازاريابی بانک خصوصی ( 9نفر)
مشاور بازاريابی بانک خصوصی ( 5نفر)

 96 -6سال ( 6نفر)
 56-99سال ( 1نفر)
 36-59سال ( 9نفر)

بعد از اتمام نخستین مصاحبه ،فرآيند کدگذاری باز آغاز میشود که به معنای بررسی
خطبهخط دادهها و شناختن فرآيندها است و بدين منظور هر مصاحبه چندين بار توسط
پژوهشگر بررسی میشود .متن مصاحبهها و يادداشتبرداری صورتگرفته چندين بار مرور شد.
پاراگرافهای دارای معانی منسجم که منتج به يک مقوله میشدند از يکديگر تفکیک شده و در
هر پاراگراف مفاهیم کشف شدند که درواقع از میان دادههای خام و اولیه ،مفاهیم اولیه استخراج
شد .خروجی اين مرحله ،کُدهای بنیادی (مقوله و ويژگیهای مقوله) است .درمجموع از 91
مصاحبه مختلفی که صورت گرفت 911 ،کُد اولیه تأثیرگذار بر هويت برند و  36کُد اولیه
تأثیرپذير از هويت برند استخراج شد .نمونه کدگذاری اولیه در کدگذاری باز برای عوامل
تأثیرگذار و تأثیرپذير در جدولهای  1و  ،0ارائه شده است.
جدول  .1نمونه کدگذاری اولیه عوامل تأثیرگذار بر هويت برند در کدگذاری باز
متن مصاحبه

کدهای اولیه

کد نهايی

فرهنــگ ســازمانی مجموعــهای از ارزشهــا اســت کــه مبنــای
خـدمات و محصـولات بـانکی اسـت و هويـت برنـد معمولـاً شــامل
تمــام يــا بخشــی از ايــن ارزشهــا اســت .فرهنــگ ســازمانی
سیستمی از استنباط مشترک اسـت کـه اعضـا نسـبت بـه سـازمان
دارنـــد .فرهنـــگ ســـازمانی بـــه کارکنـــان ،هـــويتی ســـازمانی
میبخشد و تعهـد گروهـی ،روحیـه برتـری و تعهـد بـه برتـربـودن
را بالــا میبــرد .ارزشهــای يــک ســازمان عبــارت اســت از :آنچــه
سازمان بر پايه آن بنا شـده اسـت يـا آنچـه سـازمان بـرای اجـرای
رســالت و فعالیتهـــايش در راســـتای چشــمانداز بـــر آن تکیـــه
میکنــد؛ نظیــر مشــتریمحــوربــودن ســازمان ،مهیــاکردن محــیط
کــار حرفــهای و علمــی ،رعايــت تعهــدات برنــد ،ايجــاد و حفــ
ارزشهای موجود مرتبط با مشتری.

ارزشهـــــای ســـــازمانی،
مشتریمحوربـودن سـازمان،
ارزشهای موجود مـرتبط بـا
مشــتری ،شــهرت حرفــهای
ســازمان ،تعهــد بــه برتــری،
روحیــه برتــری ،ارزشهــای
برند ،فرهنگ سازمانی ،تعهد
ســازمانی ،رعايــت تعهــدات
برنــد ،محــیط کــار علمــی،
فضای حرفهای سازمان

ارزشها و
فرهنگ سازمان
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جدول  .0نمونه کدگذاری اولیه عوامل تأثیرپذير از هويت برند در کدگذاری باز
کدهای اولیه

متن مصاحبه
کلیه فضاهای بیرونی و درونی شعب بانک نشاندهنده هويت و
تصويری است که بانک از خود به نمايش میگذارد و میتواند باعث
ايجاد تصوير مثبت يا منفی در ديد و ذهن مشتری شود.
شعب بانک جايگاه و تمرکز تمامی فعالیتها و اقداماتی است که
زيربنای خدماتدهی بانک را تعريف میکنند؛ درنتیجه آراستگی،
چیدمان ،نورپردازی ،شرايط محیطی و امکانات رفاهی (گرمايشی و
سرمايشی) ،دکوراسیون داخلی ،وجود امکانات با کیفیت دردسترس
مشتريان در زمان انتظار ،مکان و تعدد شعب بانک و دردسترسبودن
آن ،پوشش کارکنان ،شعار ،آرم و لوگو بانک از مهمترين عناصر
هويت بصری بانک هستند که میتوانند موجب ايجاد تداعی و آگاهی
بخشی از برند به مشتريان شوند که تمامی اين عوامل از هويت برند
بانک تأثیر میپذيرند.

گســـتردگی پوشـــش شـــعب،
دکوراســیون داخلــی شــعب،
کیفیـــت تجهیـــزات ،ابـــزار و
وسايل ،محیط فیزيکی شـعبه،
امکانات موجود شعبه در زمـان
انتظــار مشــتريان ،لباسهــای
متحدالشــکل کارکنــان ،نــام
سازمان ،شرايط محیطی شعب
(دما ،روشنايی ،).....شعار اصلی
ســـازمان ،ظـــاهر و فضـــای
فیزيکی ،مکـان شـعب بانـک،
آرم سازمان

کد نهايی
هويت بصری
بانک

کدهای باز بهدستآمده در مرحله قبل با توجه به مبانی نظری پژوهش در قالب مقولههای
اصلی مقولهبندی شدند .در اين مرحله  59مقوله از عوامل تأثیرگذار و  93مقوله از عوامل
تأثیرپذير بهدست آمده که به شرح جدول  ،6است.
جدول  .6مؤلفههای مقولهبندیشده در فرآيند کدگذاری باز (مرحله دوم)
مقوله

عوامل تأثیرگذار
بر هويت برند در
صنعت بانکداری

عوامل تأثیرپذير از
هويت برند در
صنعت بانکداری

عوامل
درونسازمانی

اهداف و چشمانداز سازمان ،ارزشها و فرهنگ سازمان ،فلسفه برند،
شخصیت برند ،تفکر برندمحور ،رويکرد رهبران سازمان ،برند کارفرما
(مديريت منابع انسانی سازمان) ،هويت بصری بانک ،تفکر راهبردی
و بازاريابی ،منابع و قابلیتهای سازمان ،درک کامل باورها و نیازهای
مشتريان ،خدمات و محصولات بانکی ارائهشده ،فرهنگ برند ،دانش
برند ،مفهوم برند ،تعهدات برند ،ارتباط برند

عوامل برونسازمانی

فناوریهای موجود در صنعت ،عوامل  ،PESTجايگاه رقابتی سازمان،
ساختار صنعت
تصوير برند ،جايگاهسازی برند ،مزيت رقابتی پايدار ،خلق ارزش ويژه
برند ،محبوبیت برند (سهم عاطفی و ذهنی مشتری) ،وفاداری به برند،
اعتماد به برند ،افزايش سهم بازار و سودآوری ،اثربخشی فرآيندهای
بازاريابی محصولات و خدمات بانکی ،برقراری رابطه پايدار و بلندمدت
مشتری با بانک ،رضايت مشتريان ،هويت شغلی کارکنان ،تعهد به برند
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مدل نهايی عوامل تأثیرگذار بر هويت برند در پارادايم کدگذاری انتخابی بهصورت شکل،5
است .در ادامه هر يک از مقولههای شکل  ،5شرح داده میشود.
ـ مقوله محوری در اين پژوهش ،مقوله «فلسفه برند» است .بررسیها در پژوهش نشان داد که
در بسیاری از مصاحبههای صورتگرفته ،فلسفه و جوهره برند را مقوله اصلی و محوری
تأثیرگذار بر هويت برند میدانند .هر برندی يک هويت مرکزی و شخصیتی خاص دارد که اگر
بهدرستی تعیین و برای مشتری تشريح شود ،سازمان به موفقیت دست میيابد .فلسفه برند يکی
از مهمترين حلقههای ارتباطی بین برند و کارکنان است و میتواند به کوتاهترين و سادهترين
شکل ممکن (سه تا پنج کلمه) قلب و روح برند را به مخاطبانش (اعم از مشتريان و کارکنان
سازمان) معرفی کند.
ـ شرايط علّی .عوامل متعددی بر فلسفه برند تأثیر میگذارند .اين عوامل به دو بُعد عوامل
برونسازمانی و درونسازمانی تقسیم میشوند .عوامل درونسازمانی شامل اهداف و چشمانداز
سازمان ،93فرهنگ و ارزشهای سازمانی ،91شخصیت برند ،90منابع و قابلیتهای سازمان و
رويکرد رهبران سازمان است .عوامل برونسازمانی شامل جايگاه برند ،96رقبای موجود در
صنعت ،سطح رقابت ،ساختار صنعت بانکداری ،فناوری موجود در صنعت بانکداری ،محیط
سازمان ،جايگاه رقابتی 97و استراتژی رقابتی 91سازمان است.
ـ راهبردها .کنشها يا برهمکنشهای خاصی که از فلسفه برند منتج میشود .راهبردها شامل
راهبردهای مرتبط با برند( 99تداعیات برند ،56حوزه تخصصی برند ،تدوين برنامه جامع برندسازی،
آموزش برندسازی مديران و کارکنان) ،راهبردهای مبتنی بر بازار( 59شناسايی بازار هدف،
بازارسازی ،ايجاد زيرساختهای لازم ،تمرکز بر ويژگیهای متمايز خدمات و محصولات بانکی،
آگاهی بخشی به مشتريان) و راهبردهای بازاريابی( 55مسئولیت اجتماعی ،53تسهیلات فیزيکی
موقعیت شعبه ،دستگاه خودپرداز  ATMو دستگاه  )POSو بهکارگیری استراتژی بازاريابی است.
فلسفه برندی که بهخوبی طراحی شود میتواند ضمن معرفی ردههای کسبوکار ،حدومرز برند را
مشخص کرده و اعلام کند که برند در چه حوزههايی منحصربهفرد است؛ همچنین فلسفه برند
میتواند به بهترين شیوه جايگاه برند را در ذهن افراد ايجاد کند.
13. Organization vision & Goals
14. Corporate Values & Culture
15. Brand Personality
16. Brand Position
17. Competitive Position
18. Competitive Strategy
19. Brand-related Strategies
20. Brand Association
21. Market -based Strategies
22. Marketing Strategies
23. Social responsibility
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ـ شرايط مداخلهگر .اين شرايط شامل عوامل زمینهای گستردهای است که بر راهبردها و
اقدامات بانک مؤثر است .مهمترين اين عوامل شرايط اقتصادی ،اجتماعی و سیاسی و فناوری
حاکم بر فضای کسبوکار ،جلب اعتماد و حمايت مشتريان از شبکه بانکی ،مديريت ارتباط با
مشتری و همچنین نگرش برندمحور مالکان ،رهبران و کارکنان سازمان ،نگرش مشتريان به
صنعت بانکداری است که بر راهبردها تأثیر میگذارند .همچنین انتخاب مديران ،بهخصوص
مديران عالی بانکهااز درون شبکه بانکی کشور که آشنا با مباحث بانکداری و تفکر برندمحور
باشند و ثبات آنها در آن پست سازمانی می تواند بر راهبردها واقدامات بانک تاثیر بسیار مهمی
داشته باشد و موجب تقويت هويت برند بانک گردد.
ـ زمینه :شرايط خاصی که بر راهبردها اثر میگذارد .اين عوامل شامل تفکر استراتژيک مديران
سازمان ،برند کارفرما( 51مديريت منابع انسانی برند محور) ،زيرساختهای نگرشی و برنامهريزی
تخصصی ،فعالیتهای ترفیعی (حساسیت مشتريان نسبت به خدمات بانکی (سود بانکی -هزينه
خدمات) و مشو های بازاريابی) است.
ـ پیامدها .خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها است که اين پیامدها و نتايج میتواند
شامل بهبود جايگاه رقابتی سازمان ،افزايش تعهد مشتريان ،افزايش اعتبار بانک ،افزايش رضايت
مشتريان ،افزايش سودآوری و افزايش رقابتپذيری در شبکه بانکی باشد.

24. Employer Brand
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شرايط مداخله گر

 عوامل PEST
 عوامل مرتبط با مشتری
 عوامل نگرشی

پیامدها
شرايط علّی

راهبردها

 عوامل درونی برند

مقوله محوری

 عوامل بیرونی برند

 فلسفه برند

 راهبردهای مرتبط با برند
 راهبردهای مبتنی بربازار
 راهبردهای بازاريابی

 بهبودجايگاه رقابتی سازمان
 افزايش تعهد و رضايت
مشتری
 افزايش سودآوری بانک

بستر (زمینه )
 تفکر استراتژيک
 فعالیتهای ترفیعی
 برند کارفرما

شکل .5مدل هويت برند ( عوامل تأثیرگذار بر هويت برند) در پارادايم کدگذاری انتخابی

مدل نهايی عوامل تأثیرپذير از هويت برند در پارادايم کدگذاری انتخابی به صورت شکل ،3
است .در ادامه هر يک از مقولههای شکل  ،3شرح داده میشود.
ـ مقوله محوری در اين پژوهش ،مقوله «تصوير برند» 50است .بررسیها نشان میدهد که در
مصاحبهها تصوير برند مقوله اصلی و محوری تأثیرپذير از هويت برند بیان شده است.
ـ شرايط علّی :عوامل متعددی بر تصوير برند سازمان تأثیر میگذارند که شامل عوامل مرتبط
با برند (شخصیت برند ،عناصر برند ،هويت بصری برند ،56ارتباطات برند ،57شدت ،قدرت و توان
تأثیرگذاری برند بر مخاطب ،تبلیغات 51و عوامل مرتبط با جايگاه رقابتی بانک (استراتژی
جايگاهيابی ،59مزيت رقابتی 36و جايگاه رقابتی سازمان )39است .تصوير برند را میتوان از طريق
25. Brand Image
26. Brand Visual Identity
27. Brand Communications
28. Advertising
29. Positioning Strategy
30. Competitive Advantage
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ارتباطات يکپارچه بازاريابی 35که بهعنوان«ارتباطات جامع» نیز شناخته میشود ،ايجاد کرد .اين
ارتباطات شامل تبلیغات ،ترفیعات فروش ،33فعالیتهای حمايتی ،اينترنت ،کاتالوگ و بروشور
است؛ همچنین تصوير برند را میتوان از طريق ارتباط مستقیم با مشتری در شعب بانک در
زمان ارائه خدمت به او ساخت .از تبلیغات میتوان در خلق تصويرهای برند و جذابیتهای
نمادين استفاده کرد .عناصر برند آن دسته از ابزارهای قابلتبديل به علامت تجاری هستند که
کار آنها اين است که نام تجاری را بشناسانند و متمايز سازند .در انتخاب عناصر برند به عقیده
کاتلر و کوين لین کلر( )5663شش عنصر وجود دارد که سه عنصر (بهيادماندنیبودن ،بامعنی-
بودن و دوستداشتنیبودن نام تجاری) سازنده نام تجاری هستند .سه عنصر ديگر شامل
قابلانتقالبودن (آيا عنصر میتواند محصولات و خدمات جديد را در رديف محصولی مشابه با
ديگر رديفهای محصولی را معرفی کند؟) ،قابلتطبیقبودن (قابل بهروزشدن) و قابلحمايت-
بودن (آيا عنصر از لحاظ قانونی و رقابتی قابلحمايت است و مؤسسه میتواند حقو علامت
تجاری را حف کند؟) است .موضع ،جايگاهی است که يک بانک يا محصول و خدمت در ذهن
مشتری دارد که برای ايجاد جايگاه در ذهن مشتری از استراتژیهای جايگاهيابی استفاده
میشود و شامل سهم بازار ،کیفیت خدمات ،نوآوری ،انعطافپذيری ،دانش و تخصص فنی،
رابطه (تعهد بیشتر برای رضايت مشتری از محصولات و خدمات ارائهشده) ،قیمت و مرتبطبودن
با بازارهای جهانی است.
ـ راهبردها :کنشها يا برهمکنشهای خاصی که از تصوير برند منتج میشوند که شامل
عملکرد سازمان ،31توسعه برند سازمان ،توسعه برند محصولات و خدمات بانکی است.
ـ شرايط مداخلهگر :شرايط مداخلهگر شامل برند کارفرما ،سطح فناوری صنعت ،بهکارگیری
فناوری مناسب ،ارتباطات يکپارچه بازاريابی ،استراتژی رقابتی ،استراتژی بازاريابی ،فعالیت و
حوزه تخصصی سازمان است که بر راهبردها تأثیر میگذارند .استراتژی بازاريابی شامل
استراتژی تقسیمبندی بازار ،30انتخاب بازار هدف 36و طراحی آمیخته بازاريابی 37است.
زمینه :زمینه شامل فرهنگ سازمانی ،آموزش مهارت بازاريابی به کارکنان ،مؤلفههای شناختی
نگرش است .نگرش دارای سه بُعد شناختی ،عاطفی و رفتاری است .بخش شناختی آن عبارت از
باورها و ارزشها و اطلاعات در رابطه با هدف شناختهشده توسط فرد است .آگاهی ،فهم و دانش
نسبت به وجود محصول و خدمت است .بخش عاطفی آن شامل احساسات و عواطف درباره آن
31 Organization Competitive Position
32. Integrated Marketing Communications
33. The Selling Promotiones
34. Organization Performance
35. Market Segmentation Strategy
36. Target Market Selection
37. Marketing Mix Design
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هدف است يا به عبارتی ارزيابی ،دوستداشتن و ترجیحدادن يک محصول و خدمت به محصول
و خدمت ديگر و بخش رفتاری عبارت از گرايش ،میل ،قصد خريد يک محصول و خدمت است.
شرايط مداخله گر
 برند کارفرما
 فعالیت و حوزه تخصصی
 سطح فناوری صنعت
 بهکارگیری فناوری مناسب
 استراتژی رقابتی
 استراتژی بازاريابی
پیامدها
شرايط علّی
 عوامل مرتبط با برند
 جايگاه رقابتی بانک

راهبردها
مقوله محوری
 تصويربرند

 عملکردسازمان
 توسعه برند سازمان
 توسعه برند
محصولات و خدمات بانکی







جايگاه سازی برند
خلق ارزش ويژه برند
هويت شغلی کارکنان
افزايش سهم و سودآوری
محبوبیت برند

بستر (زمینه )
 فرهنگ سازمانی
 مؤلفههای شناختی نگرش
 آموزش مهارت بازاريابی به کارکنان

شکل .3مدل هويت برند (عوامل تأثیرپذير از هويت برند) در پارادايم کدگذاری انتخابی

ـ پیامدها :خروجیهای حاصل از استخدام راهبردها شامل رضايت مشتريان ،افزايش سهم بازار
و سودآوری ،خلق ارزش ويژه برند ،31جايگاهسازی برند ،اثربخشی فرآيندهای بازاريابی ،وفاداری
مشتری ،39اعتماد مشتری 16به برند ،هويت شغلی کارکنان ،محبوبیت برند ،19جذابیت برند15
است.

38. Creating Brand Equity
39. Customer Loyalty
40. Customer Trust
41. Brand Popularity
42. Brand Attractiveness
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 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

هدف اين پژوهش ارائه مدل هويت برند در صنعت بانکداری کشور است .بررسی عوامل
تأثیرگذار بر هويت برند نشانداد که فلسفه برند اساس و زيربنای عوامل تأثیرگذار بر هويت برند
است .فلسفه برند کمک میکند تا تصويری يکپارچه و منسجم از برند ارائه شود؛ بهبیانديگر هر
زمان که مشتری با برندی مواجه میشود ،دانستههايش در مورد آن تحت تأثیر اين فلسفه قرار
میگیرد .علاوه بر آن تمامی فعالیتهای مستقیم و غیرمستقیم کارکنان (کلمات و رفتارهايشان)
بايد بهگونهای باشد که اين فلسفه را در ذهن مشتريان ايجاد و تقويت کند .فلسفه برند به همراه
نام برند يکی از مهمترين المآنهای توصیفی بخش کلامی هويت برند را تشکیل میدهد و
بهنوعی مهمترين نقاط تمايز برند را با رقبا نشان میدهد.
به عقیده آکر( ،)9996فلسفه برند بايد همزمان با جايگاهسازی ،طراحی و تدوين شود.
جايگاهسازی برند ،حاصل مطالعه و بررسی دقیق برند با بهرهگیری از فعالیتهای ارزيابی آن
است .فلسفه برند میتواند از آموختههای برگرفته از فعالیتهای جايگاهسازی بهرهمند شود؛ اما
درعینحال نیازمند بررسی بیشتر در سطوح درونسازمانی است .بخشی از مطالعه درونسازمانی
شامل شناسايی شیوههای مختلف تأثیرگذاری هر يک از کارکنان بر ارزش ويژه برند ،سهم هر
واحد در تأثیرگذاری مثبت بر سرنوشت برند و میزان پذيرش و واکنشهای سطوح مختلف
سازمان نسبت به فلسفه برند است .کوين لین کلر ()5665در کتاب خود با عنوان «مديريت
استراتژيک برند» ،بیان میدارد که برای خلق يک فلسفه برند بايد سه معیار را در نظر گرفت:
نخستین معیار ،مرتبطبودن است؛ به اين معنی که بايد حوزه فعالیت برند را مشخص سازد.
دومین معیار ،سادگی است که فلسفه برند بايد در سادهترين کلمات که در خاطر بماند ،تدوين
شود .سومین معیار ،الهامبخشبودن فلسفه برند به شکلی است که برای بیشتر مخاطبان معنادار
و نشانهای از منحصربهفردبودن جايگاه برند باشد است .نتايج پژوهش نشاندهنده اين است که
جلب اعتماد و حمايت مشتريان به بانک و مديريت ارتباط با مشتری 13جزو عوامل تأثیرگذار بر
هويت برند است که پژوهشگرانی چون آکر ( ،)9999کاتلر و کلر ( ،)5663شکستهبند و باشکوه
( )5691و حسنقلیپور و همکاران ( )5690و لاين بلک و همکاران ( ،)5696معتقدند مديريت
ارتباط با مشتری ،نقش بسیار مهمی در فرآيند تصمیم به خريد و تداوم ارتباط مشتری با برند
دارد که جزو لاينفک و بسیار مهم در طراحی هويت برند سازمان است .نتايج همچنین حاکی از
اين است که شخصیت برند از عوامل اثرگذار بر هويت برند است .آکر ( ،)9996بیان میکند که
شخصیت برند به استراتژيستهای برند کمک میکند تا درک کاملی از ادراکات و نگرشهای
برند داشته باشند و هويت برندشان را از سايرين متمايز کنند .پژوهشگرانی چون کاپفرر ()5661
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و دی چرناتولی ( ،)5666عقیده دارند که شخصیت برند بر هويت برند تأثیرگذار هستند .نتايج
بخش بررسی عوامل تأثیرپذير از هويت برند نشان میدهد که تصوير برند اساس و زيربنای
عوامل تأثیرپذير از هويت برند است .به عقیده کلر ( ،)5663تصوير برند ادراک مصرفکننده در
مورد برند است که توسط تداعیات برند موجود در حافظه ،بازتاب میيابد .برای بهبود تصوير برند
بايد مخاطبان کلیدی خود را شناسايی کرده ،اهداف برند و پیام کلیدی برند خود را مشخص
کنید و شخصیت برند خود را بسازيد.
تصوير برند نشاندهنده ويژگیهای کنونی برند است؛ درحالیکه هويت برند تصوير مطلوبی
است که مديران سازمان انتظار دارند توسط برند بهوجود آيد .پژوهشهای بسیاری نشان دادهاند
که وجود شکاف بین تصوير برند و هويت برند میتواند فرصتی برای رقبا ايجاد کند (جانويس،
دوالین و ويرويلايت .)5661،نتايج پژوهش دی و ونسلی ( ،)9911نشان داد که مزيت رقابتی
سازمان از عواملی است که بر تصوير برند تأثیر میگذارد و شامل مزيتها و ويژگیهای يک
سازمان نسبت به رقبا است که دربرگیرنده  1عنصر منابع و مهارتهای برتری ،مزيت جايگاهی
(ارزشافزوده بیشتر و هزينههای کمتر) ،عملکرد بهدستآمده (رضايت ،وفاداری ،سهم بازار و
سودآوری) ،بازخورداست .عامل ارتباطات يکپارچه بازاريابی نیز از عوامل تأثیرپذير از هويت برند
است IMC .مشتری را درگیر ارتباطات و حرکت به سمت مراحل مختلف فرآيند خريد کرده و
سازمان بهطور همزمان تصوير خود را تحکیم میکند و باعث تقويت ارتباطش با مشتری و حف
مشتری و ايجاد مزيت رقابتی میشود؛ همچنین  IMCبا افزايش اثربخشی فرآيندها ،سود را
افزايش میدهد .نتايج پژوهش با نظر پژوهشگرانی چون شولتز ( ،)9991کیتچین ( )5661و هوم
( ،)5666يکسان است که معتقدند يکپارچهسازی ارتباطات بازاريابی ،پايهای برای ايجاد مزيت
رقابتی ،آگاهی از برند و همچنین ايجاد محبوبیت و ذهنیت مثبت نسبت به برند است.
رقابت در فضای کنونی کسبوکار با توجه به رشد سريع صنعت و فناوری يکی از مهمترين
چالشهای موجود در عصر حاضر است که موفقیت و عدمموفقیت سازمانهای امروز به انتخاب
صحیح حوزههای فعالیت بستگی دارد .دراين میان میتوان به فضاهای بازاری که تاکنون به آن
توجه نشده است و يا بازاری که از رونق افتاده است ،توجه کرد که امروزه به «استراتژی
اقیانوس آبی» 11شهرت يافته است (سلیمانی بشلی .)5695 ،بانکهای پیشرو همواره بهدنبال
بازاری هستند که بانکهای ديگر به آن ورود نکرده باشند و اين بازار در حکم اقیانوس آبی
است .نخستین بانکی که وارد اين اقیانوس شود ،بنیانگذار تمامی قواعد خواهد بود؛ البته قبل از
ورود به اين عرصه نیز بانک بايد زمینه لازم را برای خود فراهم سازد؛ به عبارتی بايد هويتی
منحصربهفرد از برند خود ارائه کند .به گفته آکر( ،)9996هويت برند آن چیزی است که
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استراتژی برندسازی را مشخص میکند و به فعالیتهای بازاريابی جهت میدهد .درواقع عامل
اصلی تعیین جايگاه بانک در میان رقبا و ذهن مشتری ،هويت و مفهومی است که بانک به بازار
هدف خود ارائه میدهد و آنچه موجب ايجاد تصويری مثبت و متمايز از يک بانک در ذهن
مشتری میشود ،به تلاش و اقداماتی وابسته است که بانک در جهت خلق و ارائه تصويری
مطلوب از هويت برند خود ارائه میکند .نخستین گام در ورود به اين اقیانوس ،ارائه محصول و
خدمتی خلاقانه است و بانکی موفق خواهد بود که بخش تحقیق و توسعه قویتری داشته باشد.
با پذيرفتن استراتژی اقیانوس آبی ،بانکها به سود و جريان نقدينگی مناسبی دست خواهند
يافت .با استفاده از استراتژی اقیانوس آبی ،بانک میتواند تصويری مطلوب از خود در ذهن
مشتری ،بهعنوان بانکی پیشرو و خلا  ،ارائه دهد؛ همچنین با مدنظر قراردادن تفکر پیشگامبودن
در عرصه بانکداری در طراحی مجدد هويت برند خود گامی بزرگ بردارد .يکی از محدوديتهای
پژوهشهای کیفی ،امکان تفاسیر مختلف از پديده موردبررسی است و بهتبع تفسیر صورتگرفته
در پژوهش يکی از تفاسیر ممکن و پذيرفتنی در مورد آن است .ازجمله محدوديتهای اين
پژوهش ،محرمانهانگاشتن اطلاعات کاملاً علمی از سوی برخی مديران بانک بود که جلب اعتماد
و اطمینان آنان بسیار زمانبر و گاهاً با مشکلاتی همراه بود.
اين پژوهش با استفاده از روش نظريه داده بنیاد استراوس و کوربین اجرا شد؛ بنابراين به
ساير پژوهشگران پیشنهاد میشود که از روش نظريه دادهبنیاد کلاسیک يا سازاگرا (چارماز)
استفاده کرده و نتايج را با نتايج پژوهش حاضر مقايسه کنند؛ همچنین مدل حاضر يک مدل
محتوايی است و پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی ،مدل فرآيندی هويت برند در صنعت
بانکداری ايران طراحی شود.
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