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چکیده
هدف از این مطالعه ،به کارگیری وفاداری برند خدمات به عنوان متغیر مستقل نهایی است که به عنوان خروجی ارزیابی
مشتری از ابعاد برند خدمات و ارتباطات متفاوت دیده می شود و همچنین ارزیابی قابلیت تعمیم دادن مدل SBV
تعریف شده در صنعت بیمه است .بااین وجود ،مولفه های ارتباطی به نحوی مستقیم و قابل توجه ،بر ادراک مشتری از
ابعاد متفاوت برند و ارزش کلی آنها در برابر برند تاثیر گذاشته و آن را شکل می دهند .مطالعه موردی مورد بررسی در
پژوهش حاضر مربوطه به وفاداری بیمه گذاران به بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی در شرکت بیمه سینا می باشد .
پژوهش حاضر  ،تحقیق کاربردی بوده و محقق جهت کسب آگاهی از چگونگی تاثیر متغیرهای تحقیق ( شواهد برند ،
ارتباطات برند  ،رضایت و نگرش ) بر یکدیگر  ،از روش نظر سنجی از طریق پرسشنامه در محدوده زمانی  4ماهه در
شعبه مجتمع مرکز شرکت بیمه سینا بهر ه گرفته است  .بدین منظور حجم جامعه نمونه با توجه به فرمول آزمون
کوکران  481مورد بوده که جهت جمع آوری اطالعات از روش نمونه گیری تصادفی بصورت خوشه ای استفاده شده
است .
کلمات کلیدی :
برند سازی خدمات  ،نگرش به برند  ،رضایت برند  ،وفاداری به برند  ،صنعت بیمه
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 -1مقدمه
امروزه قسمت عمده ای از تولید ناخالص اقتصاد کشورهای توسعه یافته بخش های خدماتی است  ،در عین حال  ،تحقیقات
کمی به منظور ارتقای عملکرد نام های تجاری خدماتی انجام گرفته است  .نام گذاری تجاری خدمات به سبب ویژگی هایی
مانند ناملموسی  ،ناهمگونی  ،تفکیک نا پذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری کاالهای فیزیکی متمایز است .
صنعت بیمه بعنوان یکی از پیچیده ترین خدمات مطرح می شود  ،علت این است که در برگیرنده ی ویژگیهایی چون اعتماد و
اعتبار می باشد که ارزیابی آنها قبل از استفاده بسیار دشوار است  .بیمه گذاران به دلیل روبرو شدن با طیف وسیعی از
شرکتهای بیمه گاه ًا در انتخاب برند شرکتهای بیمه دچار تزلزل و در تشخیص تفاوت بین برندهای مختلف با مشکل روبرو می
شوند  .لذا شرکتهای بیمه ی حاضر  ،می توانند با مدیریت برند به طور موفقیت آمیزی در محیط رقابتی امروزی درصدد حل
مشکل بیمه
میتوان گفت که خدمات ذات ًا انتزاعی و غیرقابل لمس هستند لذا یک نام تجاری بنام ،به عنوان منبع اطالعات و عنصر کاهنده
ی ریسک وابسته به خرید و مصرف خدمات می تواند فرآیند تصمیم خرید مشتریان را تسهیل کند و چالش هایی که مشتریان
هنگام خرید با آن روبرو هستند را به طور جدی کاهش دهد .نام گذاری تجاری خدمات به سبب ویژگی هایی مانند ناملموسی
 ،ناهمگونی  ،تفکیک ناپذیری و دوام ناپذیری از نام گذاری تجاری کاالهای فیزیکی متمایز است .برندسازی خدمات ،به
مشتریان در اطمینان از سطح مناسبی از ارزش ادراک شده و ارزیابی خدمات نسبت به رقبا کمک شایان توجهی می
نماید(فانگسو 4و کینگ.)194 ، 2444 ،2
بیمه سینا به عنوان یکی از شرکتهای بیمهای کشور جزء برندهای شناخته شده در عرصه بیمه است .ابعاد نام تجاری
میتوانند به عنوان عناصری تأثیرگذار بر وفاداری بیمهگذاران بیمههای آتشسوزی منزل مسکونی باشند از این رو محقق در
پژوهش حاضر با توجه به مدل مفهومی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که آیا ابعاد نام تجاری (ارتباطات برند ،شواهد
برند ،رضایت و نگرش نسبت به برند) بر وفاداری و به عبارت دیگر قصد خرید مجدد بیمهگذاران بیمههای آتشسوزی منزل
مسکونی بیمه سینا تاثیر دارد؟
سواالت فرعی تحقیق عبارتند از:
 .4آیا شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیرمثبت دارد؟
 .2آیا شواهد نام تجاری برنگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد؟
 .4آیا ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیرمثبت دارد؟
 .1آیا ارتباطات نام تجاری برنگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد؟
 .1آیا ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری تأثیرمثبت دارد؟
 .6آیا رضایت مشتری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد؟
 .7آیا نگرش مشتری نسبت به نام تجاری بر وفاداری تأثیرمثبت دارد ؟

 -2بیان مسئله
چندین چارچوب ن ظری برای درک چگونگی اندیشیدن مشتری و واکنش او به نام های تجاری ارائه شده است این چارچوب ها
تمایل دارد نام تجاری بخش های خدماتی را مشابه ویژگی های کاالهای فیزیکی و با حداقل تاکید بر نام تجاری خدماتی
مفهوم سازی کند  .اگر چه برخی مدل ها قابلیت کاربرد در هر دو حوزه کاالها و خدمات را دارد  .اما کاربرد این مدل ها با
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توجه به اصول بازاریابی و تفاوت های ذاتی بین کاالها و خدمات می تواند مورد سوال قرار گیرد  .با توجه به رشد قابل توجه نام
های تجاری خدماتی و نیز نبود تحقیقات کافی در این حوزه به خصوص در ایران  ،پرسش های اصلی زیر مطرح می شود )4 :
ابعاد نام تجاری خدمات با توجه به ادبیات تحقیق در سال های اخیر چیست ؟ )2با توجه به ادبیات تحقیق و نیز نتایج حاصل
از پژوهش حاضر  ،تاثیر ابعاد نام تجاری خدماتی بر متغیرهای پاسخ مصرف کننده ( رضایت  ،نگرش به نام تجاری  ،قصد مجدد
خرید ) چیست ؟

 -3مبانی نظری
گریس و اکاس از دیدگاه مصرف کنندگان ابعاد نام تجاری را بررسی کردند  .در این تحقیق شش مصاحبه ساختاری و شش
مصاحبه غیر ساختاری انجام گرفته است  .عالوه بر این  127 ،پرسش نامه توزیع شد که  47مورد آن حذف شد  216 .بررسی
مربوط به خرده فروشی و  211بررسی مربوط به بانک بود  .در این تحقیق  ،ابعاد نام تجاری خدماتی در قالب شواهد نام تجاری
( مثل خدمات هسته ای  ،خدمات کارکنان  ،نام تجاری  ،چشم انداز خدمتی  ،قیمت  /ارزش برای پول  ،همخوانی با برداشت
شخصی و احساسات ) و ارتباطات نام تجاری ( کنترل شده و غیرقابل کنترل ) مورد بررسی قرار گرفت  .هر هفت فرضیه این
تحقیق در بررسی ارتباط مثبت بین ابعاد نام تجاری و سایر متغیرها ( رضایت  ،نگرش و تصمیم گیری در مورد انتخاب نام
تجاری ) مورد اثبات قرار گرفت ( .گریس و اکاس) 2441 ، 4
کلر  ،چرناتونی و دال المو رایلی و بر ی  ،نام تجاری را از دیدگاهها ی مختلف و در حوزه های گوناگون بررسی کرده و مدل
های متفاوتی را ارائه داده اند  .در بررسی مدل های ارائه شده برای نام های تجاری خدماتی توسط این پژوهشگران برخی ابعاد
 ،مشترک و برخی دیگر  ،منحصر به یک یا چند مدل است ؛ برای نمونه  ،از ابعاد مشترک نام تجاری خدماتی در این مدل ها
می توان به اسم تجاری  ،محصول اصلی  ،احساسات و تجارب نام برد  ،در حالیکه ابعادی مثل قیمت  ،تصویر ذهنی مشتری ،
چشم انداز خدمت  ،تبلیغات کالمی  ،روابط عمومی و تبلیغات  ،منحصر به برخی مدل ها است ( .چرناتونی و دال المو رایلی ،
)4998
تجزیه و تحلیل این مدل ها  ،چارچوبی را به منظور گسترش تحقیق و کشف بیشتر ابعاد نام تجاری در بخش های خدماتی
فراهم می آورد  .در حالیکه این مدل ها به صورت نظری تعاریف و بخش بندی مناسبی برای ابعاد نام تجاری خدمات ارائه
کرده است و به دلیل نبود آ زمایشات تجربی و بررسی روابط و تاثیرات متغیرها اعتبار این مدل ها نیاز به بررسی های بیشتری
دارد .
چرناتونی و سگال هورن در تحقیقی در جستجوی معیارهایی برای نام گذاری موفق خدمات از دیدگاه کارشناسان بودند  .هدف
از این پژوهش  ،عمیق تر شدن دانش و درک عوامل اثر گذار بر موفقیت نام های تجاری خدماتی بود  .در این تحقیق تعداد 28
مصاحبه با مشاوران در امور نام تجاری  ،تبلیغات  ،طراحی  ،مدیریت بازاریابی  ،تحقیقات بازار و یک نویسنده انجام گرفت  .در
مصاحبه از کارشناسان خواسته شد تا ویژگی های مرتبط با یک نام گذاری موفق خدماتی را نام ببرند  .کارشناسان ضمن
برشمردن ابعاد گوناگون بیشتر به سه بعد (( موضع تثبیت شده و شفاف ))  (( ،ثبات و پایداری که به ثبات کیفی در رفتار
کارمندان و تعامالت آن ها با مشتریان اشاره دارد )) و (( ارزش ها ))  ،برای مثال فرهنگ انجام کارهای درست برای مشتریان ،
اشاره کردند ( .چرناتونی و سگال هورن ) 2444 ،
بری با بررسی استراتژِ ی های  41شرکت خدماتی  ،مدل نام گذاری تجاری خدماتی را ارائه داد  .وی معتقد بود ارزش نام
تجاری از دو جز تشکیل شده است  ) 4 :آگاهی از نام تحاری و  ) 2مفهوم نام تجاری  .در مدل بری که در شکل زیر نشان
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داده شده است  ،اجزای اصلی یک نام تجاری سازمان خدماتی نشان داده شده است  .همان طور که در شکل مشاهده می شود
 ،خطوط پیوسته به معنای معنای تاثیر ثانویه و از اهمیت کمتری برخوردار است  .در این مدل  (( ،نام تجاری نمایش داده
شده )) شامل تبلیغات کنترل شده سازمان از تصویر مطلوب نام تجاری است  ،که خود شامل اسم نام تجاری  ،شعار  ،وبگاه ،
پوشش واحد کارمندان و تسههیالت است ( .بری ) 2444 ،

جدول  ، 1مدل Berry

نام به طور مستقیم بر آگاهی از نام تجاری تاثیر می گذارد  .آگاهی از نام تجاری توانایی مشتری در تشخیص و به یاد آوردن
مجدد یک نام تجاری است  .نام تجاری نمایش داده شده نیز دارای اثر ثانویه بر مفهوم نام تجاری است  .مفهوم نام تجاری ،
درک و فهم غالب مشتری از یک نام تجاری است  .ارتباطات بیرونی نام تجاری ( ارتباطات کنترل نشده ) عمدتا شامل تبلیغات
چهره به چهره و روا بط عمومی است ارتباطات بیرونی دارای اثر ثانویه بر آگاهی از نام تجاری و مفهوم نام تجاری است که این
اثر قوی نیست  .تجربه مشتری از سازمان خدماتی نتیجه تجربه تجمعی وی از تعامالتش با سازمان خدماتی است  .تجربه
مشتری دارای اثر مستقیم بر ارتباطات بیرونی و مفهوم نام تجاری است .
بریدی و بوردو به بررسی نشانه های نام تجاری در بخش های مختلف خدماتی با توجه به درجه ناملموس بودن خدمات ارائه
شده از سوی این بخش ها پرداختند  .بخش های خدماتی انتخاب شده شامل صندوق های سرمایه گذاری  ،هتل ها و
فروشگاههای سیستم رایانه ای است که به ترتیب بر درجه ملموس بودن خدمات ارائه شده از سوی این بخش ها افزوده می
شود  .در این تحقیق داده ها از طریق پرسش نامه گردآوری شد و فضای نمونه هم از میان دانشجویان رشته بازرگانی انتخاب
شد که مشتمل بر  444عضو بود  .نشانه های درونی به طور مستقیم از محصول مشتق می شود و بنابراین  ،به سختی می توان
آن ها را تغییر داد ؛ در مقابل  ،نشانه های بیرونی ابعادی است که در اطراف محصول قرار می گیرد و با سختی کمتر می توان
آن را تغییر داد ؛ در مقابل  ،نشانه های بیرونی ابعادی است که در اطراف محصول قرار می گیرد و با سختی کمتر می توان آن
را تغییر داد  .فرضیات این تحقیق همگی اثبات گردید  .یافته های این تحقیق نشان می دهد نشانه های درونی ( شهرت ملی ،
پوشش رسانه ای  ،و رتبه بندی ) که مستقیماً به فرآیند اصلی خدمت مرتبط می شود  ،از اهمیت باالتری در تصمیم گیریهای
خرید مربوط به خدمات ناملموس تر برخوردار است و برعکس  ،نشانه های بیرونی ( قیمت  ،تبلیغات و اشاره های شخصی ) که
به طور غیر مستقیم با فرآیند اصلی ارائه خدمات ارتباط می یابد  ،اهمیت کمتری در تصمیم گیری های خرید خدمات
ناملموس تر داراست  .منظور از اشاره های شخصی همان تبلیغات چهره به چهره است که به طور غیر مستقیم با فرآیند اصلی
خدمت ارتباط می یابد ( .بریدی و بوردو ) 2441 ،1
گیالنی نیا و موسوی در تحقیق خود با عنوان " تاثیروفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت
الکترونیکی" که در سال  4489ارائه شده است ،به مطالعه  464نفر از مشتریان بانک های خصوصی استان گیالن پرداخته اند،
به این نتیجه رسیده اند که وفاداری ،آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند از عوامل مؤثر بر روی وفاداری مشتریان به برند می
باشد.
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حسینی و احمدی نژاد ( )4487در مقاله ای به "بررسی تأثیر رضایت مندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه
نام تجاری در وفاداری رفتاری و نگرشی مشتری؛ (مطالعه موردی بانک رفاه)" پرداختند که در این تحقیق تأثیر متغیرهای
رضایت مندی مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری بر وفاداری رفتاری و نگرشی مشتریان در بخش
خدمات مالی مورد بررسی قرار گرفته است ،جامعه آماری این تحقیق  264نفر از مشتریان بانک رفاه در مناطق مختلف شیراز
میباشد ،اطالعات الزم با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه ،همبستگی
متغیرها مورد آزمون قرار گرفته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که همبستگی مثبت بین متغیرهای رضایتمندی
مشتری ،اعتماد مشتری به نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری با وفاداری رفتاری و نگرشی وجود دارد.
آقازاده و دیگران ( )4492در مقاله ای به بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر قصد خرید مجدد از طریق ارزش ادراک شده و
وفاداری نام تجاری (مورد مطالعه :بیمه گذاران عمر شرکت بیمه سامان) میپردازند .این پژوهش به بررسی تاثیر شخصیت نام
تجاری شرکت بیمه سامان و ابعاد آن (براساس مدل شخصیت نام تجاری جنیفر آکر) شامل صداقت ،هیجان ،صالحیت،
خبرگی و قدرتمندی نام تجاری بر روی ارزش ادراک شده و وفاداری نام تجاری (پیامدهای شخصیت برند) و تاثیر آن ها بر
قصد خرید مجدد  267نفر از بیمه گذاران عمر این شرکت در شهر تهران پرداخته است .یافته های حاصل از تحلیل رگرسیون
نشان می دهد که شخصیت نام تجاری بیمه سامان تاثیر معناداری بر ارزش ادراک شده و وفاداری نام تجاری بیمه گذاران عمر
دارد و ارزش ادراک شده و وفاداری نام تجاری نیز بر قصد خرید مجدد آن ها تاثیر گذارند.
 -4مدل مفهومی تحقیق
با توجه به اینکه مدل ارائه شده توسط گریس و اکاس  ،از جامعیت کافی برخوردار است و متغیرهای مورد توجه این پژوهش را
در بر می گیرد  ،لذا مدل مذکور به عنوان مدل مفهومی تحقیق استفاده شده است  .اجزای اصلی مدل پیشنهادی گریس و
اکاس برای نام های تجاری خدماتی برگرفته از ادبیات رفتار مصرف کننده  ،نام تجاری و خدمات است  .این ابعاد عبارت است
از  :قصد مجدد خرید نام تجاری  ،نگرش نسبت به نام تجاری  ،رضایت  ،شواهد نام تجاری و ارتباطات نام تجاری .

 1-4فرضیه های تحقیق
فرضیه  4شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  2شواهد نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  4ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  1ارتباطات نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  1ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  6رضایت مشتری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تاثیر مثبت دارد .
فرضیه  7نگرش مشتری نسبت به نام تجاری بر قصد خرید مجدد خرید تاثیر مثبت دارد .
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 2-4روش تحقیق
این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نظر می توان در زمره تحقیق توصیفی بشمار آورد ؛ چون داده
های مورد نظر از طریق نمونه گیری از جامعه  ،برای بررسی توزیع ویژگیهای جامعه آماری انجام می شود  .این تحقیق از
شاخه پیمایشی است که به صورت مقطعی صورت می پذیرد .

 3-4ابزار گردآوری اطالعات
تحقیق حاضر با استفاده از پرسش نامه ای که توسط گریس و اکاس ارائه شده  ،انجام گردیده است  .پرسش نامه تحقیق دارای
 21سوال  ،برای سنجش پنج متغیر مطرح شده در این تحقیق است  .فهرست سواالت بسته مورد استفاده در این تحقیق به
شرح زیر است:

جدول  2سواالت پرسشنامه به تفکیک ابعاد

فهرست
سواالت

سوال1-5

رضایت

سوال 6-11

شواهد نام تجاری

سوال 11-15

نگرش

سوال 16-21

ارتباطات نام تجاری

سوال 21-25

وفاداری

 -1اعتبار پرسشنامه
روایی یا اعتبار به این سوال پاسخ میدهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ویژگی مورد نظر را می سنجد  .یکی از این روشها
برای تعیین اعتبار  ،اعتبار محتوایی است  .برای تعیین اعتبار محتوایی  ،نمونه پرسشنامه در اختیار اساتید دانشگاهی کارشناس
در علم مدیریت بازاریابی و اساتید مطرح در صنعت بیمه قرار گرفت که در رابطه با میزان درستی و شفافیت سواالت
پرسشنامه اظهار نظر کنند که در نهایت  ،آنها اعتبار پرسشنامه را تائید کردند .
 -2پایایی پرسشنامه
یکی از روشهای محاسبه قابلیت اعتماد  ،استفاده از آلفای کرونباخ اس ت  .این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه
گیری از جمله پرسشنامه به کار می رود  .به منظور اندازهگیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ و با استفاده از نرمافزار
 SPSSانجام گرفت .مقدار بدست آمده برای پژوهش حاضر ( )4887مشخص شد.
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آلفای کرونباخ

متغیر
شواهد نام تجاری

18.0

رضایت مشتری

18.6

نگرش مشتری

18.6

ارتباطات نام تجاری

18.1

وفاداری

18.0

کل

18.0

جدول  . 3پایایی به تفکیک ابعاد

 -5جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق شامل بیمه گذاران بیمه نامه آتش سوزی منزل مسکونی در شعب مجتمع مرکز
شرکت بیمه سینا بوده است .در این تحقیق برای اطمینان از کافی بودن حجم نمونه ،از فرمول نمونه گیری کوکران برای

جامعه نمونه نامحدود استفاده گردیده و محاسبه شد که با   %1خطا و  %91اطمینان ،حجم نمونه برای جامعه نمونه نباید
کمتر از  481مورد باشد.

d=0.05

p=q=0.5

Z=1.96

 -6آزمون فرض نرمال بودن داده ها (آزمون کلموگروف -اسمیرنوف)
برای استفاده از توابع آماری پارامتریک و ناپارامتریک مناسب ،بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق الزامی میباشد .در این
پژوهش برای بررسی آزمون فرض نرمال بودن مشاهدات از آماره کلموگروف – اسمیرنوف 1استفاده شده است .نتیجه این
آزمون در جدول زیر به تفکیک گروه ها خالصه گردیده است.

5

)K-S (Kolmogrof Smirinov
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جدول  .4نتیجه آزمون کلموگروف اسمرینوف
متغیر

 Sig.2-taildمعناداری

مقداره آماره K-S

شواهد نام تجاری

1816

1834

رضایت مشتری

1810

182.

نگرش مشتری

1816

182.

ارتباطات نام تجاری

181.

1824

وفاداری

181.

1825

همانطور که مشاهده می شود همه آماره های مورد بررسی باالی  4841است و فرض نرمال بودن تایید می شود .گرچه بدون
انجام این آزمون و بر طبق قضیه حدمرکزی نیز می توانستیم نتیجه بگیریم که چون تعداد نمونه ها از  44بیشتر است پس
فرض نرمال بودن تایید میشود .بنابراین میتوان از آزمون های پارامتری در این تحقیق استفاده نمود.
 1-.بررسی فرضیه ها
 فرضیه اول :شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد.

 فرض صفر :شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیر مثبت ندارد  (.برابر با صفر)

 فرض یک :شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد  (.مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/115

1/.61

1/.62

1/.6

متغیر مستقل :شواهد نام تجاری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

160/434

36/.0.

1

36/.0.

رگرسیون

1/221

3.3

65/630

مانده ها

3.4

112/510

کل

Sig

T

1/111

3834

18111

11865

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

6854

08..5

Constant

181.

18.5

شواهد نام تجاری

18.6

جدول  . 5تحلیل رگرسیون فرضیه اول

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4886و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و این فرضیه تحقیق تأیید میگرد.
 فرضیه دوم :شواهد نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیر مثبت دارد.

 فرض صفر :فرضیه دوم :شواهد نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیر مثبت ندارد  ( .برابر با
صفر)

 فرض یک :فرضیه دوم :شواهد نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیر مثبت دارد  ( .مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/.56

1/.0.

1/.01

18.0

متغیر مستقل :شواهد نام تجاری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of
Squares

Model

1/111

1668433

36/564

1

36/564

رگرسیون

1/315

3.3

121/.41

مانده ها

3.4

131/515

کل

Sig

T

1/111

4832

18111

14822

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

6852

.8325

Constant

1816

18.0

شواهد نام تجاری

18.0

جدول  .6تحلیل رگرسیون فرضیه دوم

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4887و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و این فرضیه تحقیق تأیید میگردد.
 فرضیه سوم :ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیرمثبت دارد.

 فرض صفر :ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیر مثبت ندارد  ( .برابر با صفر)

 فرض یک :ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری تأثیر مثبت دارد  ( .مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/124

1/640

1/64.

1865

متغیر مستقل :ارتباطات تام تجاری

4414

www.SID.ir

Archive of SID

جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

221/.6.

30/5.1

1

30/5.1

رگرسیون

1/101

3.3

01/6.6

مانده ها

3.4

../2.0

کل

Sig

T

1/111

1821

18111

0831

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

0814

084.5

Constant

181.

1804

ارتباطات نام تجاری

1865

جدول  .0تحلیل رگرسیون فرضیه سوم

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4861و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه سوم تحقیق تأیید میگردد.
فرضیه چهارم :ارتباطات نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد.

فرض صفر :ارتباطات نام تجاری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت ندارد  ( .برابر با صفر)
فرض یک :ارتباطات نام تجاری برنگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد  (.مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.

جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/123

1/660

1/66.

1866

متغیر مستقل :ارتباطات نام تجاری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

251/.63

34/5.1

1

34/5.1

رگرسیون

1/156

3.3

01/6.6

مانده ها

3.4

../2.0

کل

Sig

T

1/111

1821

18111

3821

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

0814

68432

Constant

181.

1866

ارتباطات تام تجاری

1866

جدول  ..تحلیل رگرسیون فرضیه چهارم

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4866و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و فرضیه چهارم تحقیق تأیید میگردد.
فرضیه پنجم :ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری تأثیر مثبت دارد.

فرض صفر :ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری تأثیرمثبت ندارد  ( .برابر با صفر)

فرض یک :ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری تأثیرمثبت دارد  ( .مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/115

1/.21

1/.22

1/00

ارتباطات نام تجاری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

160/434

36/.0.

1

36/.0.

رگرسیون

1/221

3.3

65/630

مانده ها

3.4

112/510

کل

Sig

T

1/111

3845

18111

4834

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

6854

08..5

Constant

181.

1800

ارتباطات نام تجاری

1800

جدول  ..تحلیل رگرسیون فرضیه پنجم

نتایج جداول ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4871و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و این فرضیه تحقیق تأیید میگرد.
فرضیه ششم :رضایت مشتری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد.

فرض صفر :رضایت مشتری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت ندارد  ( .برابر با صفر)
فرض یک :رضایت مشتری بر نگرش مشتری نسبت به نام تجاری تأثیرمثبت دارد  ( .مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.
جدول ANOVA
Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/115

1/.25

1/.24

1/.2

رضایت مشتری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

160/211

33/.0.

1

55/.0.

رگرسیون

1/121

3.3

35/630

مانده ها

3.4

41/510

کل

Sig

T

1/111

6833

18111

.812

Unstandardized
Coefficients

Unstandardized Coefficients
Model

Β

Std. Error

B

6854

68331

Constant

181.

18.1

رضایت مشتری

18.2

جدول  .11تحلیل رگرسیون فرضیه ششم

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4882و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و این فرضیه تحقیق تأیید میگرد.
فرضیه هفتم :نگرش مشتری نسبت به نام تجاری بر وفاداری تأثیرمثبت دارد.

فرض صفر :نگرش مشتری نسبت به نام تجاری بر وفاداری تأثیرمثبت ندارد  ( .برابر با صفر)

فرض یک :نگرش مشتری نسبت به نام تجاری بر وفاداری تأثیرمثبت دارد  ( .مخالف صفر)
نتایج تحلیل رگرسیون از خروجی نرم افزار  SPSSدر جدول زیر نشان داده شده است.

Std. Error of the Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

1/051

1/041

1/061

1/06

نگرش مشتری
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جدولCoefficients
Sig

F

Mean Square

Df

Sum of Squares

Model

1/111

10./112

46/.0.

1

46/111

رگرسیون

1/111

3.3

05/611

مانده ها

3.4

112/510

کل

Sig

T

1/111

0844

18111

08.0

Unstandardized
Coefficients
Β

Unstandardized Coefficients
Model
Std. Error

B

5814

08115

Constant

184.

1806

نگرش مشتری

1806

جدول  .11تحلیل رگرسیون فرضیه هفتم

نتایج جداول  ANOVAو  Coefficientsنشان دهنده معنادار بودن رگرسیون و ضریب ( برابر با  4876و مخالف صفر) در
معادله رگرسیون میباشد ) .(Sig= 0/000<0/05بنابراین فرض صفر رد شده و این فرضیه تحقیق تأیید میگرد.
جدول  .12نتیجه فرضیه های تحقیق
سطح
معناداری

بتا

آماره اف

درجه

فرضیه ها

آزادی

1/111

18.6

1608434

3.3

شواهد نام تجاری بر رضایت مشتری

فرضیه اول

1/111

18.0

1668433

3.3

شواهد نام تجاری بر نگرش مشتری

فرضیه دوم

1/111

1865

2218.6.

3.3

ارتباطات نام تجاری بر رضایت مشتری

فرضیه سوم

1/111

1866

2518.63

3.3

ارتباطات نام تجاری بر نگرش مشتری

فرضیه چهارم

1/111

1800

1608434

3.3

ارتباطات نام تجاری بر شواهد نام تجاری

فرضیه پنجم

1/111

18.2

1608211

3.3

رضایت مشتری بر نگرش مشتری

فرضیه ششم

1/111

1806

10.8112

3.3

نگرش مشتری بر وفاداری

فرضیه هفتم
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 -7نتیجه گیری:
با توجه به یافته های آزمون رگرسیون میتوان عنوان کرد که فرض صفر ( )H.برای تمامی فرضیهها رد شده و فرض یک
( )H1ت ایید می گردد .بنابراین همه فرضیه ها تحقیق تایید می شوند .با توجه به یافتههای تحقیق مشخص میشود که شواهد
نام تجاری دارای بیشترین میزان اثرگذاری (ضریب بتای  )4886بر رضایت مشتری بوده است .همچنین شواهد نام تجاری دارای
بیشترین میزان اثرگذاری بر نگرش مشتری (ضریب بتای  )4887بوده و پس از آن و در رتبه دوم رضایت مشتری (با ضریب
بتای  ) 4882قرار داشته است که این موضوع بیانگر نقش پررنگ رضایت مشتریان بر نگرش آنها و همچنین اثرگذاری باالی نام
تجاری و شواهد آن بر نگرش مشتریان نسبت به یک خدمات یک شرکت است.
نتیجههه گیههری فرضههیه اول :نتههایج بدسههت آمههده نشههان دهنههده تههاثیر شههواهد نههام تجههاری بررضههایت مشههتری شههرکت بیمههه
سینا بوده است (جدول ،)1بنهابراین ایهن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه میهزان بدسهت آمهده کهه
بیهانگر وجههود تهاثیر بههاالی ایهن عامههل بههوده اسهت ،مههیتهوان گفههت کهه بههرای اثرگههذاری بیشهتر بهر رضهایت مشههتریان مههی
بایسههتی کههه شههرکت ههها توجههه بیشههتری بههه عاملهههایی همچههون اسههم نههام تجههاری ،محههیط خههدمت و نههوع خههدمت کههه بههه
عنوان شواهد نام تجاری شناخته شده تا شاهد رضایتمندی بیشتر مشتریان باشیم.
نتیجه گیری فرضهیه دوم :نتهایج بدسهت آمهده نشهان دهنهده تهاثیر شهواهد نهام تجهاری بهر نگهرش مشهتری نسهبت بهه نهام
تجهاری شهرکت بیمهه سهینا بههوده اسهت (جهدول ،)6بنهابراین ایههن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشههود .همچنهین بها توجهه بههه
میزان بدست آمهده کهه بیهانگر وجهود تهاثیر بهاالی ایهن عامهل بهوده اسهت ،مهیتهوان گفهت کهه بهرای اثرگهذاری بیشهتر بهر
نگرش مشتریان توجه بیشتر به عاملهایی که بر شواهد نام تجاری اثرگذارند احساس می شود.
یافته های فرضیه سوم :نتهایج بدسهت آمهده نشهان دهنهده تهاثیر ارتباطهات نهام تجهاری بهر رضهایت مشهتریان شهرکت بیمهه
سینا بوده است (جدول ،)7بنهابراین ایهن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه میهزان بدسهت آمهده کهه
بیانگر وجود تاثیر نسبی باالی این عامل بوده اسهت ،مهیتهوان گفهت کهه بهرای اثرگهذاری بیشهتر بهر رضهایت مشهتریان مهی
بایسههت عههالوه بههر توجههه بههه ارتباطههات نههام تجههاری بههر عاملهههای دیگههری همچههون محههیط خههدمت و نههوع خههدمت توجههه
بیشتری را مبذول داشت.
یافته های فرضیه چهارم :نتایج بدست آمهده نشهان دهنهده تهاثیر ارتباطهات نهام تجهاری بهر نگهرش مشهتریان شهرکت بیمهه
سینابوده است (جهدول ،)8بنهابراین ایهن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه میهزان بدسهت آمهده کهه
بیانگر وجود تهاثیر نسهبی ایهن عامهل بهوده اسهت ،مهیتهوان گفهت کهه بهه منظهور اثرگهذاری بیشهتر بهر نگهرش مشهتریان و
ارتقههای تصههویر ذهنههی آن نیازمنههد توجههه بههه عاملهههایی همچههون نههوع ارتباطههات مههورد اسههتفاده و عاملهههای اثرگههذار بههر
رضایت مشتریان خواهیم بود.
یافته های فرضیه پنجم :نتایج بدسهت آمهده نشهان دهنهده تهاثیر ارتباطهات نهام تجهاری برشهواهد نهام تجهاری شهرکت بیمهه
سینا بوده است (جدول ،)9بنهابراین ایهن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه میهزان بدسهت آمهده کهه
بیانگر وجود تاثیر نسبتا باالی این عامل بهوده اسهت ،مهیتهوان گفهت کهه بهه منظهور اثرگهذاری بهر عاملههایی کهه بهه عنهوان
شهواهد نههام تجههاری شهناخته مههی شههوند مهی بایسههت بههر ارتباطههات نهام تجههاری و نحههوه بکهارگیری آنههها توجههه بیشههتری را
مبذول داشت.
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یافته های فرضیه ششم :نتهایج بدسهت آمهده نشهان دهنهده تهاثیر رضهایت مشهتری برنگهرش مشهتریان شهرکت بیمهه سهینا
بوده است (جدول ،)44بنابراین این فرضیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه میهزان بدسهت آمهده کهه بیهانگر
وجود تاثیر زیاد ایهن عامهل بهوده اسهت ،مهی تهوان گفهت کهه بهرای اثرگهذاری بیشهتر بهر نگهرش مشهتریان و بهبهود نگهرش
آنها نسبت بهه شهرکت و خهدمات آن ،توجهه بهه عاملههای اثرگهذار بهر جلهب رضهایت مشهتریان از اهمیهت زیهادی برخهوردار
است.
یافتههه هههای فرضههیه هفههتم :نتههایج بدسههت آمههده نشههان دهنههده تههاثیر نگههرش مشههتری نسههبت بههه نامتجههاریبر وفههاداری
مشتریان شرکت بیمه سینا بهوده اسهت (جهدول ،)44بنهابراین ایهن فرضهیه تحقیهق تاییهد مهیشهود .همچنهین بها توجهه بهه
میزان بدسهت آمهده کهه بیهانگر وجهود تهاثیر نسهبتا بهاالی ایهن عامهل بهوده اسهت ،مهیتهوان گفهت کهه بهه منظهور ارتقهای
وفهاداری مشههتریان نسههبت بههه شهرکت ،توجههه بههه نههوع نگههرش آنهها نسههبت بههه شههرکت و تصهویر ذهنههی کههه از نههام تجههاری
شرکت دارند از اهمیت زیادی برخهوردار بهوده و مهی بایسهت بهر مکانیزمههایی همچهون جلهب رضهایت آنهها توجهه بیشهتری
را مبذول داشت.
جمع بندی :قبل از آغاز نتیجه گیری ،مناسب اسهت تها بهار دیگهر رابطهه میهان متغیرههای تحقیهق ،مهورد توجهه قهرار گیهرد.
در این پژوهش تاثیر ابعاد نام تجهاری خهدمات بهر وفهاداریمورد بررسهی قهرار گرفتهه و میهزان اثرگهذاری ایهن ایهن عامهل هها
مورد تایید قرار گرفتهه اسهت .بها توجهه بهه یافتههههای تحقیهق مشهخص مهیشهود کهه شهواهد نهام تجهاری دارای بیشهترین
میههزان اثرگههذاری بههر رضههایت مشههتری بههوده اسههت .همچنههین شههواهد نههام تجههاری دارای بیشههترین میههزان اثرگههذاری بههر
نگههرش مشههتری بههوده و پههس از آن و در رتبههه دوم رضههایت مشههتری) قههرار داشههته اسههت کههه ایههن موضههوع بیههانگر نقههش
گررنههگ رضههایت مشههتریان بههر نگههرش آنههها و همچنههین اثرگههذاری بههاالی نههام تجههاری و شههواهد آن بههر نگههرش مشههتریان
نسبت به یک خدمات یهک شهرکت اسهت .راسهل بنهت و دیگهران ( )2447نیهز در تحقیهق خهود بهه نتهایج مشهابهی رسهیده
و عنوان کرده انهد کهه ابعهاد نگرشهی دارای اثرگهذاری بهاالیی بهر وفهاداری مشهتریان هسهتند .بریهدی و بهوردو ( )2441نیهز
در پههژوهش خههود بههه نتههایج مشههابهی رسههیده و برخههی شههواهد نههام تجههاری (همچههون تبلیغههات ،قیمههت و اشههاره هههای
شخصی) را بر نگهرش مشهتریان و تصهمیم خریهد آنهها مهوثر دانسهته انهد .بنهابراین مهیتهوان گفهت کهه یافتهه ههای برخهی
تحقیقات گذشته با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد.
 -8پیشنهادها
 -4با توجه به اثرگذاری باالی شواهد نام تجاری بر رضایت مشتریان میتوان پیشنهاد نمود که شرکتهای ارائه دهنده خدمات
بیمه ای بر عاملهای محیطی همچون قیمت و محل خدمت متمرکز شده و باتوجه به جایگاه یابی مناسب به ارائه خدمات
خود بپردازند.
 -2با توجه به اثرگذاری باالی شواهد نام تجاری بر نگرش مشتریان میتوان پیشنهاد نمود که شرکتها توجه ویژه ای را به
انواع عامل های موثر بر نگرش مشتریان داشته و بر احساسات مشتریان و نوع خدمت ارائه شده به مشتریان توجه داشته تا
از مزایای بهبود نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری خود بهره مند گردند.
 -4باتوجه به اثرگذاری رضایت مشتریان بر نگرش آنها ،به شرکتهایی بیمه ای و یا شرکتهایی با عملکرد مشابه پیشنهاد می
گردد که در راهبردهای خود به جلب رضایت مشتریان توجه ویژه ای داشته و آنرا اهم وظایف خود در نظر گیرند زیرا
مشتریان راضی که نگرش مثبتی به نام تجاری شرکت دارند خود به عنوان سفیران نام تجاری عمل کرده و با تبلیغات
دهان به دهان بر جلب بیشتر مشتریان اثرگذارند.
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باتوجه به اثرگذاری ارتباطات نام تجاری بر نگرش و رضایت مشتریان ،به شرکتهای خدماتی پیشنهاد می گردد که در در
انتخاب نوع کانال ارتباطی خود دقت بیشتری داشته و برای سطوح مختلف جامعه کانالهای بازاریابی جداگانه ای در نظر
گیرند.
با توجه به اثرگذاری نگرش بر وفاداری مشتریان می توان پیشنهاد نمود که شرکتهای ارائه دهندهمحصوالت و خدمات در
برنامه های بازاریابی خود جایگاه ویژه ای را برای سیاستهای بهبود تصویر ذهنی در نظر گیرند.
باتوجه به اثرگذاری انواع شخصیت و یا جنسیت افراد بر نگرش و رفتار خرید آنها برنامه های بازاریابی جداگانه های برای
شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه ای پیشنهاد می گردد.
به شرکتهای ارائه دهنده خدمات بیمه ای پیشنهاد می گردد که با توجه به فصول مختلف از بسته های قیمتی و خدماتی
متفاوتی استفاده نموده تا به تنوع قیمت گذاری و توان مقابله با رقبا دست یابند.

11-1پیشنهاد برای محققان آینده
باتوجه به نتایج این تحقیق پیشنهادات ذیل برای تحقیقات آتی ضروری به نظر می رسد:
-4
-2
-4
-1

انجام تحقیق در بخش های دیگر خدماتی کشور و یا شرکت های دیگری غیر از جامعه نمونه پژوهش حاضر
بررسی نحوه تاثیر سایر عامل ها بر رضایت و وفاداری مشتریان
بررسی تاثیر متغیرهای تعدیل کننده (همچون جنسیت و ویژگی های جمعیت شناختی) بر نگرش به نام تجاری و
وفاداری مشتریان به آن
شناسایی منافع حاصل از بکارگیری هریک از استراتژی های نام تجاری بر وفاداری مشتریان
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