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مه آسيا در شرکت بي گذارانرابطه تصوير و آگاهي برند با ارزش ويژه برند از ديدگاه بيمه 

 استان مازندران
 

 2مسعود احمدی -2 ، *، 1نرجس قصابیان -1

 ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابلبیمهگرایش  –دانشجوی کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی  -و *1

n.ghasabian@gmail.com 

 علوم انسانی ،دانشگاه آزا اسالمی واحد ساری تخصصی مدیریت دولتی،گروه استادیار دکترای -2

 

 چکيده :

این تحقیق شناخت رابطه ی تصویر و آگاهی برند با ارزش ویژه برند از دیدگاه بیمه گذاران در شرکت بیمه  "هدف اصلی"

در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی انتخاب شد. جامعه  "روش تحقیق". است 1932سال آسیا استان مازندران

نفر از بیمه گذاران  903تعداد  "کرجسی و مورگان  "که با استفاده از جدول  بودند نفر  110،111آماری به تعداد 

پرسشنامه ی دو در این تحقیق  "داده هاابزار گردآوری "شرکت بیمه آسیا استان مازندران به عنوان نمونه انتخاب شدند. 

وآگاهی و تصویر برند از سواالت آکر و دیگر   9شامل: ارزش ویژه برند از پرسشنامه هرکیم و یانگ جی هیون استاندارد

پرسشنامه های مقاالت مرتبط استفاده شده است.روش تجزیه و تحلیل داده ، آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم 

انجام شد. نتایج نشان داد بین تصویر و آگاهی برند با ارزش ویژه آن در شرکت بیمه آسیا استان مازندران از  spss افزار

 .دیدگاه بیمه گذاران رابطه معنا داری وجود دارد

 آگاهی برند ، ارزش ویژه برند ، بیمه،تصویر برند ،برند واژگان کلیدی : 
   

 

 

مقدمه11  

تاثیرگذاری آن بر همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسانها باعث آشکار شدن مزایا و  بسط و توسعه صنعت بیمه و

سودمندی فراوان بیمه شده است. پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی مقارن است ، ترمیم وضع اقتصادی یک کشور و 

می شود و متقابالً پیشرفت افزایش مبادالت و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه آن کشور 

و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. 

تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصالح وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ 

عامل توسعه و اصالح وضع دیگری است کار ساده ای نیست. اما می توان گفت کمک می کند. تشخیص اینکه کدام یک 

که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تامین ناشی از آن نباشد اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بیشماری قرار می 

 (1901گیرد)صالحی ، 

مباني نظری 12  

                                                 

، مقطع تحصیلی و رشته نويسنده مسئول: درجه علمي -*و  1

 Bنويسنده اول ) تخصصي، دانشکده و دانشگاه محل تحصیل

Nazanin .pt 11)راست چین ، 

 (، دانشکده و دانشيا سمت كاريو رشته تخصصي ) درجه علمي-2

 ، راست چین(ptB Nazanin 11.نويسنده دوم ) تحصیل
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به معنی سوختن گرفته شده است. بطوری که هنوز این 1 "در برن "در حقیقت کلمه برند از واژه اسکاندیناوی برند  -1

AMAعالمت ها توسط دامداران برای مشخص کردن حیواناتشان بکار می رود. بر طبق نظریه انجمن بازاریابی آمریکا) )2 

ک از یبرند عبارت از اسم ، عبارت ، سمبل ، طرح و یا ترکیبی از این موارد می باشد.  هدف شناسایی کاال و خدمات 

ر و دیوید فروشنده یا گروهی از فروشندگان و تفکیک کردن آنها از یکدیگر در رقابت های اقتصادی می باشد. جان میل

تفاده مور این تعریف را برای برند ارائه می دهند: برند نام یا نمادی است که با هدف فروش کاالها یا ارائه خدمات مورد اس

 قرار می گیرد.

مفهوم برند1-2  

میز کاالها د را می توان به عنوان نام ، عبارت ، نماد ، طرح و یا ترکیبی از آنها در نظر گرفت که در راستای تعریف و تبرن

(. ویژگیهای فردی برند هویت برند نامیده می 1331، 9و خدمات یک فروشنده از سایر فروشنده ها به کار می رود ) کاتلر

 شود.
 
 
 
 
 

و مالکیت  می شدند و این نامگذاری شامل عالمتی بود که به شکل امضاء یا سمبل ، اصلدر گذشته محصوالت نامگذاری 

( . کاتلر دیدگاه سنتی نام و نشان تجاری را که انجمن بازاریابی 2113و همکاران ، 3محصول را مشخص می کرد) آکر

 آمریکا نیز آن را مطرح کرده به صورت زیر بیان می کند:

ت که یک ح ، نشانه ، عالمت ، نماد یا ترکیبی از آنهاست که هدف آن معرفی کاال یا خدمتی اسیک نام ، عبارت یا اصطال

ز می فروشنده  یا گروهی از فروشندگان عرضه می کنند و بدین وسیله آنها را از محصوالت شرکت های رقیب متمای

( .. 2112سازند )کاتلر و گرتنر ،   

شتری برای نظام اقتصادی دارد. که مزایای آن از نظر دو طرف مهم مبادله یعنی م مزایای برند : وجود برند مزایای فراوانی

 و شرکت به اختصار بیان می شود.)حمید خداداد حسینی، مهران رضوانی(

مزایای برند برای شرکت : -2-2  

 افزایش وفاداری: برند برتر سبب افزایش وفاداری نگرشی و رفتاری مشتریان موجود می شود.

نه تبلیغات:در صورت تثبیت برند هزینه تبلیغات قابل کاهش است.کاهش هزی  

ارای برند افزایش سودآوری: برند سبب کاهش حساسیت قیمتی مشتریان شده و امکان افزایش قیمت از سوی شرکت د

 معتبررا تا حدی ممکن می کند. این دو نکته در کنار یکدیگر سبب افزایش سودآوری می شود.

وجود  ر مقابل رقبای موجود: رقاب همواره درصدد جذب مشتریان سایر شرکتها هستند. در صورتکاهش آسیب پذیری د

غیر حساس می  برند برتر و مناسب ، مشتریان به برند وفادار شده در برابر پیام های تبلیغاتی و اقدامات جذب کننده رقبا

 شوند.

تازه  در صنعت روبرو نیستند بلکه همواره شرکت هایجلوگیری از ورود رقبا جدید: شرکتها تنها با رقبای موجود -5

، واردی هم درصدد ورود به صنعت و کسب سهمی از بازار برای خود هستند.اگر وفاداری به برندهای موجود باال باشد

نع ادی ماجذب مشتریان موجود را برای شرکتهای تازه وارد سخت و پرهزینه می کند. بنابر این وفاداری به برند تا حد زی

 از ورود شرکتهای جدید به صنعت می شود.
 
 
 

                                                 
1 .Brander 
2 .American Marketing Association 
3. kotler 
4. Aaker 
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: ژه برنديارزش و -4-2  

 از ارزش ویژه برند:  تعریف واژه نامه بین المللی بازاریابی

له ارزش ها، دارایی ها، سرمایه هاو ادراکات مربوط به یک محصول،خدمت یا ایده که به آن اختصاص می یابد و به وسی

رتبط ه ترویج داده می شود. ارزش ویژۀ برند به تعهدات و مسئولیت هایی که با برند مسازنده آ  محصول، خدمت یا اید

(.1،2112شود)یادیناست نیز اطالق می   

از ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، وضعیت و قدرت برند و توانایی آن برای  2تعریف دیدگاه )مصرف کننده (محور

کنند و فاده میگنندگان از این انتظارات برای تعریف گروه ایدئال استکه مصرفبرآورده کردن و باال بردن انتظاراتی است 

حصول را این امر بیانگر این است که مصرف کنندگان ، چگونه گروه محصول را می بینندو چگونه پیشنهادات گروه م

(.9،2112پردازند )پاسیکوفکنندکه سرانجام به خرید این گروه محصول میمقایسه می  

کند: علمی بازاریابی ارزش ویژه برند را چنین تعریف میموسسه   

ان دهد میزای از تداعی ها و رفتارها در بخش مشتریان برند، اعضای کانال و شرکت مادر که به برند امکان میمجموعه

ر به برند ین امبیشتری درآمد داشته باشد یا حاشیه سود بیشتری نسبت به زمانی که بدون برند است، داشته باشد و ا

(3،2112دهد )گردونمزیت قوی، پایا و متمایزی در مقابل رقبا می  

ا اضافه ارزش ویژه برند یک دارایی نامشهود است که ارزش مالی و روانی برای شرکت داشته و ارزش افزوده ای است که ب

رند زار و سودی که یک بشدن به محصوالت و خدمات ، در تفکر ، احساس و احترام مشتری به برند ، قیمت ، سهم با

(. 2112،  5نصیب سازمان می کند ، خود را نشان می دهد ) کاتلر  

 
 
 
 
 

و نایک  ارزش ویژه برند، منفعت فزاینده و ارزش افزوده به یک محصول، توسط آن برند است مانند کوک، کداک، لیویس

(2،1331)فارگوهر، هان و لجیری   

ن کاال برند شناخته شده است به طوری که مصرف کنندگان حاضرند برای آ ارزش ویژه برند، ارزش قابل توجه در یک

(2،2112مبلغ بیشتری نسبت به کاالیی با همان سطح کیفیت اما برند متفاوت بپردازند )چن  

 

آگاهي از برند: -5-2  

(1331، 0ر)آک توانایی خریدار در تشخیص و یادآوری اینکه یک مارک تجاری به طبقه خاصی از محصول تعلق دارد  . 

ات تواند محصوالت و خدمآورد و میسطحی از آگاهی و شناخت است که مشتریان برند را شناسایی کرده، به یاد می

(. آگاهی از برند اشاره به شدت قدرت اتصال ویژگی های ایجاد شده در ذهن 2110مرتبط با برند را شناسائی کنند )کلر،

ند را در شرایط مختلف تشخیص دهد و در صورت نیاز، آن را به یاد دارد و مشتریان را قادر می سازد تا بر

(. 1332(. منظور از آگاهی، میزان وقدرت حضوری است که برند در ذهن مصرف کننده دارد، )آکر،1331آورند)کلر،

                                                 
1 .Yadin 
2 .Consumer Insight-driven Definition of Brand Equity 
3 .Passikoff 
4 .Gordon 
5 .Kotler 
6 .Farquher, Han and Ljiri 
7 .Chen 
8 .Aaker 
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رفتن ر گشود. در سطوح آگاهی باالتر، احتمال افزایش در نظآگاهی برند به قدرت حضور برند در ذهن مشتری اطالق می

اند که به (. تحقیقات نشان داده1،2112برند و تاثیر بر روی تصمیمات خرید مصرف کننده بیشتر است)راندال و بنت

لبته اند. امنظور ایجاد آگاهی از برند، نمایش های مکرر موثر است و برندهای برتر جهان این مسئله را کامال درک کرده

اختن برند با نیازها شخیص برند موثر است. اما بهبود یادآوری برند، نیازمند مرتبط ساین تاثیر بیشتر در رابطه با تقویت ت

(.2110و ویژگی ها، در ذهن مشتری است )کلر،  

تصوير برند : -6-2  

 
 
 
 
 
 

دگان باید هدف بازاریابی، آفریدن یک تصویر از برند و یا دادن رنگ و بویی به آن است تا مردم را جذب کند. مصرف کنن

رعت، قیمت تواند شامل: کیفیت، سر روشنی درباره خصوصیات برند در ذهن خود داشته باشند. این خصوصیات میتصوی

کنند کر میپایین، قیمت باال و تنوع باشد. تصویر، در واقع، ترکیب کلی از همه آن چیزهایی است که مصرف کنندگان ف

رای ا توجه به خواست ها و نیازهای منحصر به فرد خود، بدانند. مصرف کننده، بدرباره شرکت، محصول و برند شما می

(.1909ویژگی های مختلف یک برند اهمیت های متفاوتی قائل است )کاتلر و آرمسترانگ،  

مفهوم تصویر محصول را در مقاله خودشان مطرح کردند. آنها معتقد بودند که  1355در سال  2اولین بار گادنر و لیوی

رف ی مختلف از جمله فیزیولوژیکی و اجتماعی هستن.. تصویر برند در تمام تجربه های مصهامحصوالت دارای ماهیت

(. تصویر برند، 9،2112باشد)کایامن،آرسلیمشتری ریشه دارد و درک کیفیت خدمت به عنوان کارکرد این تجربه ها می

والت یا تواند در هر رده از محصو می کندبرای بسیاری از مشتریان ومصرف کنندگان معانی با احساسات زیادی را القا می

ه تواند هم ببخش های خدمات از اهمیت فوق العاده ای برخوردار باشد. تصور مصرف کننده یا مشتری از یک برند می

(. نقش تصور ذهنی 1905فروش محصول یا خدمت کمک کند یا مانعی در برابر فروش قلمداد شود. )هاکینز،بست وکانی،

ذهنی  کنند تصویرمشتریان باتجربه و هم بی تجربه دارای اهمیت خاصی است، چرا که آنها سعی میاز برند هم برای 

سازد تا یحودشان را با خرید خدمتی که اعتقاد دارند با تصویر آنها همسانی زیادی دارد، تقویت کنند و این آنها را قادر م

ور و د خرید خدمت ساده تر امکان پذیر گردد )یاسی، نبین تصویر خود از خدمت و خدمت ارتباط برقرار کرده و فرآین

( 3،2112محمد  

رکیب تمام تصویر برند به بیان دیگر ادراک مصرف کننده از ویژگی های برجسته محصول است. مشتری، تصویری را از ت

هن غیره، در ذعالیم ارسالی توسط برند شامل نام،عالیم ظاهری، محصوالت، تبلیغات، پیام هاو اطالعیه های رسمی و 

توان با نشان گرهای مناسب از ذهن مصرف کننده در مورد برند کاهش داده و دهد. این ادراکات را میخود شکل می

(.1903دهد )محمدیان،سطح رضایت و وفاداری مصرف کننده را افزایش می  

 
 

 

( 1331است )آکر، ای از تداعیات است که عمدتا به شکل معناداری سازماندهی شدهتصویر برند مجموعه  

بيمه -7-2  

به کار رفته  بار در منابع فارسی در تحفه العالم عبدالطیف شوشتری به معنای اطمینان دادن به شخصبیمه نخستین واژه

.داندهندی یا اردو، می است و محمد معین آن را برگفته از بیما، یک واژه  

                                                 
1 . Rundle & Benett 
2 . Gardner & levy 
3 . Kayaman & Arsali 
4 . Yasin, Noor & Mohamad 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

5 

 

یا  ء پرداخت وجه و یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوععقدی است که بموجب آن یک طرف تعهد میکند در ازابیمه 

اردیبهشت ماه  2قانون بیمه مصوب  1بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده و یا وجه معینی بپردازد. )ماده 

1912)  

 پيشينه تحقيق:

ه زه بازاریابی بر روی ارزش ویژبررسی تاثیر آمی "( در تحقیقی تحت عنوان 1931آقای سلیمان ایران زاده و همکاران )

و عنصر توزیع و به این نتیجه دست یافتند که تاثیر عناصر قیمت و محصول بر تمامی ابعاد ارزش ویزه برند است. د "برند

 فعالیت های ترویجی نیز از عوامل اثرگذار بر آگاهی / تداعی ذهنی از برند هستند.

 عوامل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند شرکتهای"تحقیقی تحت عنوان  ( در1931خانم زهره دهشتی شاهرخ و همکاران )

ارزش ویژه برند  به این نتیجه دست یافتند که کیفیت ادراک شده ، وفاداری برند و تداعی گرها بر "بیمه از نگاه مشتریان

نیست. مستقیم موثرشرکتهای بیمه ای به طور مستقیم تاثیر گذارند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور   

 بررسی تاثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس "( در تحقیقی تحت عنوان 1903دکتر کامبیز حیدرزاده و همکاران )

اعی برند در به این نتیجه دست یافتند که تاثیر ابعاد قدرت اجتم "سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید

ر تصمیم به خرید ، متفاوت است.سطوح مختلف آمادگ ذهنی مشتریان ب  

میخته ( در تحقیقی به بررسی ارتباط آگاهی نسبت به برند با ارزش ویژه نام و نشان تجاری و آ2112هانگ و سریگلو )

ویژه برند  های بازاریابی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که بین آگاهی نسبت به برند با فروش ، سهم بازار و ارزش

وجود رابطه ای  

ین تحقیق حاکی از ندارد، همچنین فرضیه تاثیر تبلیغات بر آگاهی نسبت به برند تائید نشده است. تجزیه و تحلیل ها در ا

 آن است که بین توزیع و آگاهی نسبت به برند و بین قیمت و تبلیغات رابطه مثبت وجود دارد.
 
 
 

 

( با ارتقای مدل های آقایان آکر و کلر مدل 3211و همکارانش) 1نت مایر CBBE را ارائه نمودند که این مدل در دو بعد  

تمایل  شامل وجوه اولیه که شامل شاخصهای رفتاری )کیفیت و ارزش ادراک شده براساس هزینه ، منحصر به فرد بودن و

شکل  ی مصرف کنندگان که طی مصرفجهت پرداخت باالتر( و بعد پیوندهای مرتبط که مجموعه نگرشها و دیدگاه ها

 می گیرد چون آگاهی ، آشنایی و محبوبیت برند و تصویر برند می باشد.
 

فرضيه های پژوهش:14  

 الف(فرضيه اصلي  تحقيق  :

معنا داری  بین تصویر و آگاهی برند با ارزش ویژه آن در شرکت بیمه آسیا استان مازندران از دیدگاه بیمه گذاران رابطه

رد.وجود دا  

 ب : فرضيه فرعي تحقيق:

 بین تصویر برند با ارزش ویژه آن رابطه معنی داری وجود دارد. 

 بین آگاهی برند با ارزش ویژه آن رابطه معنی داری وجود دارد. 

 بین نوع ارائه یک برند توسط شرکت با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد.

رابطه معنی داری وجود داردبرند  بین ارتباطات بیرونی برند با تصویر  

 بین تجربه مشتری با شرکت با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد.

 بین سطح قیمت با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد.

 بین نوع ارائه یک برند توسط شرکت با آگاهی برند رابطه معنی داری وجود دارد.

رابطه معنی داری وجود دارد. بین ارتباطات بیرونی برند با آگاهی برند  

                                                 
1. Net Meyer 
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 بین تجربه مشتری با شرکت با آگاهی برند رابطه معنی داری وجود دارد.
 
 

 

 بین سطح قیمت با آگاهی برند رابطه معنی داری وجود دارد.

روش تحقيق15  

ی تواند به طور است. . لذا از آنجائیکه نتایج این تحقیق م همبستگیروش مورد استفاده در این تحقیق توصیفی و از نوع 

ز دو .در این پژوهش برای جمع آوری اطالعات مورد اعملی مورد استفاده قرار گیرد، یک تحقیق پژوهشی کاربردی است.

می  و روش مطالعات کتابخانه ای شامل مطالعه طیف وسیعی از کتاب ها، مجالت، نشریات، رجوع به سایت ها معتبر عل

سط محقق به منظور دستیابی به پیشینه پژوهش انجام گرفت. نیز پرسشنامه استاندارد تهیه شده تو  

جامعه آماری16  

باشند و با نفر می 110،111جامعه آماری، بیمه گذاران شرکت بیمه آسیا استان مازندران در سال گذشته که  بالغ بر

 در این تحقیق خبرگان ونفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.همچنین  903تعداد  "کرجسی و مورگان  "استفاده از جدول 

ته و کارشناسان ارشد بیمه ای و کارمندان و نمایندگان،  بعنوان نمونه آماری اولیه  انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرف

امه نظرات آنها در مورد روایی پرسشنامه و تعیین مولفه های ارزش ویژه برند بیمه گر، از طریق مصاحبه و پرسشن

.آزمایشی جمع آوری شده است  

 

ابزار گردآوری  پژوهش17  

ست . که  کتابخانه ای و مصاحبه اکتشافی و پرسشنامه ا -برای اندازه گیری متغیر روش گرد آوری داده ها از نوع میدانی

نفر از افراد جامعۀ آماری )متشکل از 91فقره  پرسشنامۀ نهایی به صورت پیش آزمون در میان  903در این تحقیق  تعداد 

الباقی  زرگ و با سابقه( توزیع و پس از تجزیه و تحلیلِ نتایج به دست آمده و تعدیالت الزم سواالت،بیمه گذاران ب

پرسشنامه ها بین جامعه آماری مورد بحث درسطح استان مازندران توزیع و نظرات آنها جمع آوری شدروایی این 

شود. ها از الفای کرونباخ استفاده میپرسشنامه ها در مطالعات پیشین اثبات شده است و برای بررسی پایایی آن  

آزمون های آماری:10  

 
 
 
 

 

از آمار  در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است.

 رها وتوصیفی برای داده های جمعیت شناختی و دیگر داده های توصیفی بصورت جداول، شاخص های مرکزی، نمودا

SPSSدرصد از نرم افزار  استفاده شده است.از آمار استنباطی به کمک نرم افزار   SPSS برای تجزیه و تحلیل داده  

SPSSهای جمع آوری شده از نمونه آماری در مورد سواالت استفاده شد؛ برای آزمون فرضیه ها از  نرم افزار  شامل  

T – Testآزمون همبستگی،  استفاده شد.   

بین تصویر و آگاهی برند با ارزش ویژه آن در شرکت بیمه آسیا استان مازندران از دیدگاه فرضيه اصلي : آزمون 0-1

 .بیمه گذاران رابطه معنا داری وجود دارد

 جهت بررسی فرضیه فوق از تحلیل رگرسیون دو گانه استفاده شده است که نتایج در زیر ارائه گردید.   

ضریب همبستگی  مستقل

 چندگانه

یب تعیین ضر

 چندگانه

بتا 

 استاندارد

درجه  fم 

 ازادی

مقدار 

 احتمال

سطح 

 ازمون

233/1 آگاهی  291/1  531/1  1/910 و 929)  

1)  

111/1  15/1  

تصویر 

 برند

913/1  

= ارزش ویژه برند 152/1+  913/1×+  تصویر برند 531/1× آگاهی  مدل خطی  
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 آزمون فرضيه های فرعي : -0-2

 ل: بین تصویر برند با ارزش ویژه آن رابطه معنی داری وجود دارد.فرضیه فرعی او

 ضریب همبستگی ارزش ویژه برند

 تصویر برند                                     

 10210 پیرسن

 1011 سطح معنی داری

 903 تعداد

 .فرضیه فرعی دوم: بین آگاهی برند با ارزش ویژه آن رابطه معنی داری وجود دارد

 ضریب همبستگی ارزش ویژه برند

 آگاهی برند

 10220 پیرسن

 1011 سطح معنی داری

 903 تعداد

 .. بین نوع ارائه یک برند توسط شرکت با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد9فرضیه فرعی سوم: 

 ضریب همبستگی تصویر برند

 نوع ارائه یک برند

 10210 پیرسن

 1011 سطح معنی داری

 903 تعداد

 .فرضیه فرعی چهارم: بین ارتباطات بیرونی برند با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد

 ضریب همبستگی تصویر برند

 ارتباطات بیرونی برند

 10231 پیرسن

 111. سطح معنی داری

 903 تعداد

 .داری وجود داردفرضیه فرعی پنجم: بین تجربه مشتری با شرکت با تصویر برند رابطه معنی 

 ضریب همبستگی تصویر برند

 تجربه مشتری با شرکت

 10232 پیرسن

 1011 سطح معنی داری

 903 تعداد

 .فرضیه فرعی ششم: بین سطح قیمت با تصویر برند رابطه معنی داری وجود دارد

 ضریب همبستگی تصویر برند

 سطح قیمت

 10232 پیرسن

 1011 سطح معنی داری

 903 تعداد

 .فرضیه فرعی هفتم: بین نوع ارائه یک برند توسط شرکت با آگاهی برند رابطه معنی داری وجود دارد
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 ضریب همبستگی آگاهی برند

 ارائه یک برند توسط شرکت

 10531 پیرسن

 10111 سطح معنی داری

 903 تعداد

 

 .اری وجود داردفرضیه فرعی هشتم: بین ارتباطات بیرونی برند با آگاهی برند رابطه معنی د

 ضریب همبستگی آگاهی برند

 ارتباطات بیرونی برند

 10231 پیرسن

 111. سطح معنی داری

 903 تعداد

 

 .فرضیه فرعی نهم: بین تجربه مشتری با شرکت با آگاهی برند رابطه معنی داری وجود دارد

 ضریب همبستگی آگاهی برند

 تجربه مشتری با شرکت

 10202 پیرسن

نی داریسطح مع  .111 

 903 تعداد

 

 

 

 

نتيجه گيری:10  

ن مازندران از فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند بین تصویر و آگاهی برند با ارزش ویژه آن در شرکت بیمه آسیا استا

مقوله  ت.نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشانگر تایید این فرضیه اس .دیدگاه بیمه گذاران رابطه معنا داری وجود دارد

وان برندها به عن بیمه، برندسازی و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددی در دنیای بازاریابی دارد. در بخش خدمات

 راهی سریع برای شناسایی و متمایز ساختن خود و ایجاد تصویر در ذهن مشتریان هستند.

ر بیمهه آسهیا افهزایش مهی یابهد و بها       با افزایش سطح تصویر برند، ارزش ویژه برند د بنابر این می توان نتیجه گرفت 

کاهش سطح تصویر برند، ارزش ویژه برند نیز کاهش می یابد. که  برای افزایش ارزش ویژه برنهد در بیمهه آسهیا مازنهدران     

آگهاهی از برنهد یکهی از عوامهل      مدیران و دست اندرکاران بیمه باید به تصویر برند به عنوان یک متغیر موثر توجهه کننهد.  

گذار بر سطح دانش مشتریان از برند به شهمار  لق ارزش افزوده برند بوده و همچنین یکی از عوامل کلیدی تاثیراصلی در خ

سهطح ارائهه برنهد بهه      ازاستراتژی های جذاب تبلیغاتی بهرای مشهتریان  مناسب  و  بازاریابی ابزارهای استفاده از . با آیدمی

طح تصویر برند می شود و نتیجه کلی آن افزایش ارزش ویهژه برنهد در ذههن    مشتریان را باال ببرند زیرا منجر به افزایش  س

مشتریان خواهد بود. با افزایش ارتباطات بیرونی برند سطح تصویر برند در مشتریان افزایش مهی یابهد و بها افهزایش سهطح      

سهب و کهار محسهوب مهی     مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی کلیدی ک تصویر برند ارزش ویژه برند افزایش می یابد.

. بین سطح قیمهت و تصهویر برنهد    شود، به نحویکه یک شرکت برای بقاء نیازمند تمرکز بر نیازهای مشتریان خود می باشد

 بدین معنا که افزایش قیمت   .رابطه مثبتی وجود دارد
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سهطح تصهویر برنهد     خدمات شرکت بیمه در ذهن مشتریان کیفیت خدمات را منجر می شود و این امر باعث افزایش

می شود. کارشناسان و بازاریابان بیمه آسیا می توانند با شیوه های تبلیغاتی و رسهانه ههای ارتبهاطی برنهد خهود را در بهه       

خوبی به مشتری ارائه و معرفی کنندو نیز کارشناسان و مدیران ارشد بیمه می تواننهد بها افهزایش ارتباطهات بیرونهی برنهد       

یزان آگاهی از برند را در آن ها افزایش دهند. با افزایش سطح تجربهه مشهتری بها شهرکت ، سهطح      بیمه آسیا با مشتریان م

دسهت  از برنهد   مشهتریان  آگهاهی  نه تنهها بهه حهداکثری     بیمه آسیا با مدیریت تجربه مشتری،  آگاهی برند زیاد می شود.

آورد. برای تحقق این امهر بهه مهدیران ارشهد     فراهم ها را نیز برای خود توانند افزایش سود و حداقل هزینهیابند بلکه میمی

های حفظ مشتری، افزایش سهم خرید مشتریان فعلهی از شهرکت و همچنهین جهذب     تکنیکبیمه آسیا پیشنهاد می شود 

روی نقهاط حسهاس از دیهدگاه    را اجرا بیشترین تمرکز، در اولویت برنامه های خود قرار دهند. و در مرحله  مشتریان جدید

ههای احساسهی   طور مستقیم بهه واکهنش  ، نقاطی که خلق یک تجربه خاص و به یادماندنی در مشتری بهبگذارند مشتریان 

 .شود در این نقاط حساس قرار داردمربوط می

تصویر و آگاهی برند بنابراین با توجه به مطالب باال و تایید فرضیه های تحقیق حاضر به این نتیجه خواهیم رسید که بین 

 رابطه معنا داری وجود دارد. در شرکت بیمه آسیا استان مازندران گذارانژه برند از دیدگاه بیمه با ارزش وی
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