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 چکیده 

یکی از راه های عملی برای کاهش هزینه های مستقیم بازاریابی، سرمایه گذاری بر روی نام و نشان 

 باشد. یکی از مفاهیم مربوط به برند ارزش ویژه برند می باشد که محقق در این پژوهشتجاری شرکت می

ند بر واکنش مشتری است. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شرکت های به دنبال بررسی ارزش ویژه بر

نفر به عنوان  485بیمه در شهر تهران می باشند که با توجه به فرمول نمونه گیری نامحدود کوکران 

نمونه تحقیق انتخاب شدند. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری )نظر متخصصین( و سازه)تحلیل 

به دست آمد.  88/0همچنین پایایی پرسشنامه به کمک ضریب آلفای کرونباخ شد.  عاملی تاییدی( حاصل

بعد از واکنش مشتری یعنی پذیرفتن مشتری  5نتایج این بخش نشان داد که ارزش ویژه برند بر روی هر 

ه در دادن قیمت های باالتر، ترجیحات برند، توسعه برند و تمایل خریدارن تاثیر مثبت و معناداری دارد ک

 باشد. می در این بین بیشترین تاثیر ارزش ویژه برند بر روی ترجیحات برند

 بیمه.ارزش ویژه برند، واکنش مشتریان، شرکت های برند، : واژگان کلیدی
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 مقدمه 

 به وانت می تغییرات این جمله از است بوده زیادی بسیار تحوالت و تغییر شاهد جهان در کار و کسب فضای اخیر های سال در

 از نامشهود دارایی گذاری ارزش فرآیند رو این از .کرد اشاره نامشهود دارایی سمت به مشهود دارایی از ها شرکت نگرش تغییر

به  نامشهود دارایی گرفتن نظر در (.Buil, Martinez, Chernatony, 2013)است برخوردار ها شرکت برای زیادی اهمیت

 دارایی جمله زاند. باش داشته بلندمدت و مدت کوتاه در ها سازمان عملکرد از تریدرست ارزیابی تا نماید می کمکمحققین 

(. مزایایی 7437می کند، نام تجاری می باشد)رحیم نیا، فاطمی،  ایجاد شرکت برای باالیی ارزش که شرکتی هر نامشهود های

 ویژه دارای ارزش تجاری نشان و نام اگرساله است که که این دارایی نامشهود می تواند برای شرکت به همراه داشته باشد این م

 هستند. وفادار آن به مشتریان نسبت زیرا دهد؛ کاهش را بازاریابی هزینه آن وجود سایه در تواند می شرکت باشد، باالیی

 قیمت برابر رد می تواند عامل همین و اعتماد دارند آن به نسبت خریداران زیرا بیفزاید؛ خود محصوالت دامنه بر همچنین

 تجاری، نشان و نام ویژه ارزشبه عقیده محققین (. Zhang & et al, 2015)نماید دفاع شرکت محصوالت از رقیب محصوالت

مصرف  ادراک تجاری نشان و نام ویژه ارزش کلی طور به نماید. می اضافه محصول تجاری به نشان و نام یک که است ارزشی

. دارد همراه به رقیب های تجاری نشان و نام دیگر با مقایسه در تجاری نشان و نام یک که تاس و برتری مزیت تمامی از کننده

ارزش ویژه برند را با سه دیدگاه مورد بررسی قرار می دهند. در دیدگاه اول این مفهوم را بر اساس صورت های  در تحقیقات

یدگاه مصرف کننده توجه می کنند و در دیدگاه سوم مالی مورد بررسی قرار می دهند. در دیدگاه دوم به این مفهوم از د

( که محقق در این تحقیق دیدگاه دوم را یک 7481ترکیبی از دو دیدگاه را مورد توجه قرار می دهند)سیدجوادین و همکاران، 

اولین در سال  برایدیدگاه بازاریابانه می باشد، مالک قرار داده است. از طرفی در خصوص ارزش ویژه برند، این آکر بود که 

  la Yoo & et بعدی بخصوص توسط تکمیلی تحقیقات در و کرد معرفی را از دیدگاه بازاریابی برند ویژه ارزش ابعاد بار 7337

 عنوان به را شده درک کیفیت و برند به وفاداری برند، آگاهی از برند، تداعی بعد چهار نهایت در و شد تر کامل تحقیقات این

بعد به عنوان ابعاد ارزش ویژه  5(. که در این تحقیق نیز به این 7437)رحیم نیا، فاطمی، کردند معرفی برند ویژه ارزش ابعاد

انگیز و چالشی است که دربرگیرنده افراد و آنچه خرید کننده، موضوعی بحثرفتار مصرفاز طرفی   برند توجه شده است.

صورت کننده را به اینبازاریابی و بازار است. ویلکی و سالمون رفتار مصرف کنند، چرا و چگونگی خرید آنها، بازاریابی و آمیزهمی

های فیزیکی، احساسی و ذهنی که افراد هنگام انتخاب، خرید، استفاده و دورانداختن کاال و خدمات در اند: فعالیتتعریف کرده

گونه تشریح شده است: کننده اینمصرف در تعریفی دیگر، رفتار .دهندهای خود انجام میجهت ارضای نیازها و خواسته

ها شامل گیرد. این فعالیتانداختن کاال و خدمات صورت می هایی که مستقیما برای کسب، مصرف و دورمجموعه فعالیت»

 کنندگان بسیار پیچیده و گسترده میابعاد رفتار مصرف .پذیرندفرآیند تصمیماتی است که قبل و بعد از این اقدامات انجام می

قانع شدن برای پرداخت قیمت باالتر، توسعه برند)برای بعد کمتر مورد توجه قرار گرفته آن یعنی  5باشد که در این تحقیق به 

بعضی خرید دیگر محصوالت با یک برند(، ترجیحات مشتری)جستجو برای یافتن یک برند( و تمایل خریداران را که در 

 (.Buil & et al, 2013)به عنوان مالک های رفتاری مشتریان در نظر گرفته است نیز مورد توجه قرار گرفته بود را اتتحقیق

ها مجموعه ای از خدمات را در از طرفی شرکت های بیمه ای اصوال از سبد خدمات بهره می برند؛ به عبارت دیگر این شرکت

ویژه برند از اهمیت ویژه ای برخوردار  قالب یک نام تجاری واحد به بازار عرضه می کنند، لذا برای این بخش از صنعت ارزش

می باشد. چرا که خوشنامی یک خدمت می تواند فروش دیگر خدمات شرکت را نیز فراهم کند. این تحقیق نیز که در خصوص 

شود، پرداخته است که به طور کلی محقق به دنبال آن است تا معلوم خدمات بیمه ای شرکت ها که در شهر تهران ارائه می

پرداخت قیمت باالتر، توسعه برند، ترجیحات مشتری و تمایل ا ارزش ویژه برند بر روی واکنش مشتری که شامل کند آی

 خریداران می باشد، تاثیر معناداری دارد؟
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 مبانی نظری 
 ارزش ویژه برند

 که محصوالت دارای است بدون برند محصوالت دارای برند و تبین محصوالاز مشتری  متفاوت انتخابهمان  ارزش ویژه برند

 دهدای که برند به محصول میارزش اضافه شده از ارزش ویژه برندلذا می توان مدعی شد که یکسان می باشند. خصوصیات 

 & Aaker)شودکه به یک محصول اضافه می است سرمایه ناشی از نام یا نشان برندها یا  دارایی در واقع .حاصل می شود

Jacobson, 2001 .)های موثر که باعث های توزیع و عاملکانال مه الگوهای رفتاری و نگرشی مصرف کننده،ه مجموعه

که دانش برند بر  است ارزش ویژه برند تأثیر متمایزی(. بطور کلی Xie & et al, 2014گردند)افزایش جریان نقدینگی می

ارزش افزوده به  در اثر نندگان از نام محصولهای مصرف کها و ادراکتداعی. واکنش مشتریان نسبت به بازاریابی برند دارد

ارزیابی مشکل  ،خدمات بودن غیرملموسبرندهای بخش تولیدی و خدماتی معموال متمایز هستند،  .شودمحصول حاصل می

 مصرف کنندگان .مصرف کننده در کیفیت آن خدمات، برندهای بخش خدماتی را از بخش تولیدی با اهمیت تر نشان می دهد

اغلب در ارزیابی کیفیت قبل از  مصرف کنندگان شوند.های بیشتری مواجه میهای دیگر با پیچیدگیبت به بخشخدمات نس

ریسک خرید و استفاده نیز می تواند دلیل  همینشود و به رو میاستفاده از خدمت، بعد و در حین استفاده از آن با مشکل روبه

این خود منجر به است و  مصرف کنندهحدودی تضمین کننده کیفیت برای  برند در بخش خدمات تا یابد.از خدمات افزایش 

ها را به مشتری برندها قادرند فرهنگ خدمات و ارزش .می شودغیرملموس خدمات  صفاتنسبت به  مصرف کننده درک بهتر

)احمدوند، دهندیش افزا نیز مادی بودن خدمات را برند ها در بخش خدمات می توانند عالوه بر ارزش ها،. انتقال دهند

 (.7434سرداری، 

  :کننده به عنوان یک مفهوم در دهه گذشته آگاهی از برند در مدل ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرفآگاهی از برند

هدف اصلی مدیریت برند توسعه و حفظ آگاهی از  .کننده مطرح شده استمهم در بازاریابی و تحقیقات رفتار مصرف

آگاهی از کلر های طبق گفتههای شرکت است. کننده و تاثیر کلی آن بر ارزشبر تصمیم مصرفبرند به علت تاثیر آن 

به طور . کندگیری ایفا مینقش مهمی در تصمیم این مزایاها، در نظر گرفتن و انتخاب برند از طریق شناخت مزیت

د. و بنابراین نشان دهنده توانایی کنکلی آگاهی از برند به دانش فعال یا منفعل فرد از یک برند خاص اشاره می

ای از دانش برند ارائه ای از محصول است و سطح پایهکننده برای برقراری ارتباط بین برند و دستهمصرف

 .(7483نیا، موسویان، )گیالنیدهدمی

 کند تا کیفیت ادراک شده بعد دیگر ارزش ویژه برند است که در نهایت مشتریان را وادار می: کیفیت ادراک شده

توان کیفیت ادراک شده را توانایی ادراک شده از یک محصول به می لذایک محصول را برای خرید انتخاب کنند. 

(. امروزه Sinha & et al, 2009تعریف کرد) آنهای کننده در مقایسه با جانشینمنظور فراهم کردن رضایت مصرف

بیشتر بر ارزش واقعی و کیفیت ادراک شده محصول  کنند وکنندگان به کیفیت محصول توجه بیشتری میمصرف

شود کیفیت تضمین شده یکی از مهمترین دالیلی است که باعث می کنند تا اسم برند به تنهایی.می تمرکز

دهند. کیفیت محصول منبع ضروری شرکت جهت کنندگان، کاالهای وارداتی را به کاالهای بومی ترجیح مصرف

دهد که کیفیت ادارک شده ارتباط نزدیکی با نرخ برگشت سرمایه است. مطالعات نشان میدستیابی به مزیت رقابتی 

شود و این افراد هستند که های مهم یک محصول به وسیله افراد انتخاب میو سود دارد. از آنجایی که ویژگی

 (. Boo & et al, 2009کنند)استانداردهای محصوالت را با هم مقایسه می

 باشد. تا آنجا که محققین معتقدند که تداعیات ی دیگر از اجزای مهم ارزش ویژه برند، تداعی برند مییک: تداعی برند

برند یکی از اجزای کلیدی در ساختن و مدیریت ارزش ویژه برند است. تصویر ذهنی از برند از نظر مفهومی با تداعی 

شود آن باشد که موجب میای مرتبط با یک برند میهتصویر ذهنی از برند مشتمل بر مزایا و ویژگی. برند مشابه است
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گردد، می 7برند متمایز گردد. بنابراین، پیشنهادات شرکت را نیز از سایر رقبا به نحوی که موجب ایجاد مزیت تمایزی

شود یناپذیر ارزش ویژه برند در نظر گرفته منماید. ادراکات از تصویر ذهنی به عنوان یکی از اجزای جداییمتمایز می

شود. تصویر ذهنی از برند ناشی از تمام تجربیات ای در چارچوب ارزش ویژه برند در نظر گرفته میو به طور گسترده

های مختص گیری تصویر ذهنی از برند نیازمند تدوین مقیاسباشد. به بیان دیگر، برای اندازهمشتریان از مصرف می

 .(7483یان، نیا، موسو)گیالنیل خاص استبه یک گروه محصو

 های گذشته ایجاد، حفظ و توسعه وفاداری به یکی از موضوعات کلیدی در تئوری بازاریابی در دهه: وفاداری به برند

پایدار است. با در نظر گرفتن محیط پویای رقابتی و رقابت شدید، وفاداری به برند  2برند به منظور کسب مزیت رقابتی

برای هر شرکتی که قصد حفظ مزیت رقابتی پایدار و طوالنی و عملکرد خوب  به عنوان بعد اصلی ارزش ویژه برند،

های ارزش ویژه برند از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت هستند، از بین ها و بدهیهر چند دارایی .دارد، ضروری است

قش و اهمیت وفاداری به ن .ابعاد ارزش ویژه برند وفاداری به برند مهمترین بعد و هسته اصلی ارزش ویژه برند است

یافته پذیرفته ای در کشورهای توسعههای بازاریابی به طور گستردهبرند به عنوان پارامتر اصلی برای ایجاد استراتژی

 .(7483نیا، موسویان، )گیالنیشده ولی در کشورهای در حال توسعه اهمیت آن هنوز درک نشده است

 

 پیشینه تحقیق
 

که وفاداری، آگاهی و کیفیت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارند و آگاهی از برند نیز از داد نشان ( 7483گیالنی نیا و همکاران)

کیفیت ادراک شده، وفاداری برند و تداعی گرها  دادنشان ( 7437دهشتی) .عوامل موثر بر وفاداری مشتریان به برند می باشند

یرگذارند و آگاهی از برند بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم موثر بر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاث

نشان دادکه متغیر ارتباط موفق با مشتری تاثیر مثبت معناداری بر نیز ( 7437رحیم نیا و فاطمی)یافته های پژوهش . نیست

صویر برند تایید شد. در این تحقیق ارزش ویژه برند و تصویر برند داشته است، همچنین تاثیر مثبت معنادار ارزش ویژه برند بر ت

اثر غیر مستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن است و نقش واسط ارزش ویژه برند تایید شد، به 

عناست طوری که نشان دهنده موثر بودن این متغیر در بهبود رابطه بین ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند است. این بدان م

که بخش هتلداری به منظور بهبود تصویر برند از دیدگاه مشتریانش باید نقش موثر ارزش ویژه برند و تقویت آن را را مد نظر 

سال اخیر به عنوان مهمترین عامل  40که عالوه بر تصویر برند که در مطالعات  دادنشان ( 7483ایمانی خوشخو) .قرار دهد

د گردشگری تلقی شده است، وفاداری به برند، کیفیت ادراک شده و آگاهی به برند مقصد ارزیابی گردشگران از برند مقص

گردشگری نیز به صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر یزد تاثیر دارند و از نظر اهمیت، وفاداری به برند مهمترین عامل 

 تواندمی اتومبیل گذاری بودن قیمت صفانهمن از مشتری درک که معلوم شددر تحقیق دیگری  .تاثیرگذار شناخته شده است

 نیاز شدت میزان ایشان، اعتقاد به همچنین کند. کمک ها فروش شرکت ارتقای به و کرده ایجاد وی در وفاداری نوع یک

قرار می  تأثیر تحت را اش رضایتمندی و گذاشته تأثیر وی خرید تصمیم دقت بر خودرو خرید یک برای مشتری

 با آنها رابطه بررسی و شده ادراک کیفیت ابعاد از استفاده با محققاندر پژوهش دیگری  .(Oliveira & et al, 2015)دهد

(.  Crosno & et al, 2009) تاثیرگذارند برند تصویر بر برند ویژه ارزش ابعاد اند رسیده نتیجه این به برند تصویر و وفاداری

 به کمک برای خدمات بازاریابی و مشتریان با ارتباط برقراری ت،تبلیغا از اغلب ها هتلکه  دیگر معلوم شددر تحقیقی 

قیمت نشان داد که  دیگری نتایج تحقیق(. Xie & et al, 2014)کنند می استفاده برند با مرتبط اطالعات کسب برای مهمانان

رد. همچنین تصویر شرکت بر بر گستردگی فعالیت های بازاریابی و تصویر شرکت بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت و معناداری دا

 (. Bagozzi & Dholakia, 2009یمت های ترفیعی تاثیر منفی دارند)ق

                                                           
1. Differential advantage 
2 Competetive advantage 
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 چارچوب نظری تحقیق

در تحقیقات ارزش ویژه برند را با سه دیدگاه مورد بررسی قرار می دهند. در دیدگاه اول این مفهوم را بر اساس صورت های 

وم به این مفهوم از دیدگاه مصرف کننده توجه می کنند و در دیدگاه سوم مالی مورد بررسی قرار می دهند. در دیدگاه د

( که محقق در این تحقیق دیدگاه دوم را یک 7481ترکیبی از دو دیدگاه را مورد توجه قرار می دهند)سیدجوادین و همکاران، 

انع شدن برای پرداخت قیمت باالتر، بعد رفتاری ق 5دیدگاه بازاریابانه می باشد، مالک قرار داده است. بر این اساس محقق 

توسعه برند)برای خرید دیگر محصوالت با یک برند(، ترجیحات مشتری)جستجو برای یافتن یک برند خاص( و تمایل خریداران 

 اولین برایرا به عنوان مالک های رفتاری مشتریان در نظر گرفته است. از طرفی در خصوص ارزش ویژه برند، این آکر بود که 

 شد تر کامل تحقیقات اینهمکاران   و یو بعدی بخصوص توسط تکمیلی تحقیقات در و کرد معرفی را برند ویژه ارزش ابعاد بار

 معرفی برند ویژه ارزش ابعاد عنوان به را شده درک کیفیت و برند به وفاداری برند، آگاهی از برند، تداعی بعد چهار نهایت در و

 (:Torres & Tribó, 2011؛7437)رحیم نیا، فاطمی، کردند

 با توجه به گفته کلر یادآوری مارک تجاری بدین معناست که مصرف کننده توانایی این امر را 4یادآوری مارک تجاری :

، برای مثال موقعی که از یک دسته و گروه مشخص 5داشته باشد که مارک تجاری را از حافظه خود بازیابی نماید

دآوری مارک تجاری از تصمیمات مربوط به محصول ساخته شده در یک محصول نامبرده می شود تشخیص و یا

فروشگاه مهمتر است، بنابراین در این تحقیق آگاهی از مارک تجاری هم شامل تشخیص و هم یادآوری مارک تجاری 

می باشد.  سطح یادآوری مارک تجاری باعث می شود که مصرف کننده سریعتر در انتخاب و خرید مارک تجاری 

 م بگیرد. تصمی

 تداعی مارک تجاری یکی دیگر از مهمترین اجزاء ارزش ویژه مارک تجاری می باشد و به عنوان 4تداعی مارک تجاری :

واژه هایی شامل رفتارها یا ویژگیهایی که از ادراک مصرف کننده پذیرفته گردد، تعریف می گردد. هر چیزی که در 

تداعی مارک . ود به عنوان تداعی مارک تجاری نامیده می شودحافظه ما مربوط به یک مارک به هم ربط داده ش

های مربوط به یک محصول یا جنبه های آن را منعکس نماید. تجاری به همه اشکال ممکن است دیده شود و ویژگی

تداعی مارک تجاری به عنوان یک پایه و اساس برای تصمیمات خرید، وفاداری مشتریان و ایجاد ارزش برای مشتریان 

 شرکت می باشد. و

   این مفهوم یکی از اصلی ترین اجزاء ارزش ویژه مارک تجاری است، کیفیت ادراک شده، 1کیفیت ادراک شده :

کیفیت واقعی محصول نمی باشد، ولی ارزیابی ذهنی مصرف کننده ازکیفیت محصول می باشد. همانند تداعی مارک 

زطریق ارایه آن کیفیت با دالیلی برای خرید آن محصول و تجاری کیفیت ادراک شده، ارزشی رابرای مصرف کننده ا

ازطریق تمایز آن مارک تجاری با مارکهای رقباء ایجاد می نماید. کیفیت ارایه شده سنجشی است ازاینکه تا چه اندازه 

ک خدمت ارایه شده توسط آن کاال یا خدمت انتظارات مشتریان را برآورد نموده است. کیفیت ادراک شده را در ی

طیف می توان نشان داد که در یک سر آن کیفیت غیر قابل پذیرش و در طرف دیگر آن کیفیت ایده آل قراردارد، 

 نقاط ما بین این دو حد، درجات متفاوتی از کیفیت را نشان می دهد.

 اشد. : یکی دیگر از مهمترین ابعاد ارزش ویژه مارک تجاری وفاداری به مارک تجاری می ب1وفاداری مارک تجاری

که یک مشتری به یک مارک تجاری داشته باشد تعریف شده است. الیور  8وفاداری مارک تجاری به عنوان دلبستگی 

                                                           
3 Brand recall 

4 Retrieve 

5 Brand Assocation 

6 Perceived Ouality 

7 Brand loyalty 

8 Attachment 
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ری دائمی محصوالت یا وفاداری به مارک تجاری را به عنوان تعهد عمیق برای خرید مجدد یا مشت 7331در سال 

خدمات ارایه شده در آینده به طور مداوم تعریف نموده است. تعریف اولیور تأکید بر بعد رفتاری ازوفاداری مارک 

وفاداری مارک تجاری را به عنوان نگرش مناسب به یک  7381تجاری دارد، در جایی دیگر روزستر و پرس در سال 

 7331در افق زمانی بلند مدت می دانند. جوالجی و موبرگ در سال مارک تجاری و خرید مجدد از همان مارک

وفاداری مارک تجاری را با توجه به یک دیدگاه رفتاری، نگرشی و انتخابی تعریف نموده اند. در حالیکه دیدگاه 

رفتاری برمبنای خرید ازیک مارک شخص استوار است، دیدگاه نگرشی به ترجیحات مصرف کننده و گرایش به سوی 

مارک مشخص اشاره دارد و ازدیدگاه انتخابی بر اساس دالیل خرید یا عواملی که خرید راممکن است تحت تأثیر قرار 

 دهند استوار است.

این تحقیق نیز که در خصوص شرکت های بیمه ای در شهر تهران عرضه می شود، پرداخته است که به طور کلی محقق به 

پرداخت قیمت باالتر، توسعه برند، ترجیحات ویژه برند بر روی واکنش مشتری که شامل  دنبال آن است تا معلوم کند آیا ارزش

 مشتری و تمایل خریداران می باشد، تاثیر معناداری دارد؟

 
  (.Buil & et al, 2013)مدل مفهومی تحقیق -1-1شکل 

 

 فرضیه های تحقیق

  تاثیر معناداری داردارزش ویژه برند بر پذیرفتن مشتری در پرداخت قیمت های باالتر 

 ارزش ویژه برند بر توسعه برند تاثیر معناداری دارد 

 ارزش ویژه برند بر ترجیحات برند تاثیر معناداری دارد 

 ارزش ویژه برند بر تمایل خریدارن تاثیر معناداری دارد 

 

 روش تحقیق 

ن های آماری به بررسی فرضیه های این پژوهش از نظر نوع تحقیق، یک پژوهش کمی محسوب می شود چرا که به کمک آزمو

واکنش مشتریان بر ارزش ویژه برند تاثیر از آنجا که در تحقیق حاضر به دنبال بررسی تحقیق پرداخته شده است. همچنین 

 شرکت های بیمه ای جا که این مساله درای و از آن؛ لذا هدف آن توسعهتا دانش موجود در این حوزه را افزایش دهد باشدمی

، هدف آن کاربردی است. از طرفی ماهیت این ارائه دهد هاهر تهران صورت گرفته تا در نهایت راهکارهایی برای شرکتدر ش

 پیمایشی است. –تحقیق از نوع توصیفی

 

 وری اطالعاتآروش و ابزار جمع 

های اطالعاتی اینترنتی بانکهای پژوهشی و ها، مقاالت، مجالت، طرحای مانند مطالعه کتابکتابخانه در این تحقیق از روش

آوری اطالعات مربوط به برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفاده شده است. همچنین برای جمع

واکنش و ارزش ویژه برند سواالت مربوط به  آزمون فرضیات پژوهش، از روش میدانی و به کمک پرسشنامه انجام شده است.
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با توجه به این که در این تحقیق از برای اعتبارسنجی پرسشنامه، بویل و همکاران است. از پرسشنامه  نقلو به  اقتباس  مشتری

استفاده شده است؛ لذا محقق بعد از ترجمه آن ها، برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری  در صنعت دیگریپرسشنامه 

و از آنان در مورد هر سؤال  و توانایی آن سؤال در  نظر داده شداحباستفاده شده است؛ به این صورت که پرسشنامه به یازده ص

خصوص ارزیابی هدف مربوطه نظرخواهی شد و با نظر آنان اصالحات جزئی در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت روایی 

با مدرک دکتری  انشگاهمدیران شرکت های بیمه ای و اساتید دپرسشنامه توسط آنان مورد تأیید قرار گرفت)منظور از خبرگان 

داد. در مدیریت است(. همچنین محقق به کمک تحلیل عاملی تاییدی، روایی سازه متغیرهای تحقیق را نیز مورد بررسی قرار 

نشان دهنده آن است که ضریب آلفای نتایج این آزمون  .استفاده کرداز روش ضریب آلفای کرونباخ  محققخصوص پایایی نیز 

پایایی سازگاری درونی بیشتری تر باشد، نزدیک 7الزم به ذکر است که هرچه این مقدار به می باشد) 88/0پرسشنامه کرونباخ 

توان باشد)حداقل مقدار مجاز( لذا میمی 1/0. با توجه به این که پایایی هر متغیر و همچنین پایایی کل پرسشنامه باالتر از است

برای تجزیه  Lisrelدر این تحقیق از نرم افزار همچنین  باشد.ی برخوردار میمدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کاف

 تاییدی و آزمون تحلیل مسیر( استفاده شده است. تحلیل عاملی)آزمون و تحلیل داده ها 

 
 جامعه تحقیق

به نبود آمار دقیقی می باشد که با توجه در شهر تهران ای  مشتریان شرکت های بیمه جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه

. در این تحقیق، برای بدست آوردن حجم آن)با توجه به جامعه نامحدود از آن ها، یک جامعه نامحدود به شمار می آیند

همچنین در این نفر می باشد.  485لذا نمونه آماری تحقیق استفاده شد.  برای جامعه نامحدود کوکران تحقیق( از فرمول

های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی مناطق مختلف این شهر، محقق از روش ستان تهران و تفاوتتحقیق، با توجه به وسعت ا

نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده نموده است. روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، در واقع روش نمونه گیری طبقه 

بخش شرق، مرکز،  4شگر استان تهران را به بندی است که مبنای طبقه بندی آن، منطقه جغرافیایی باشد. در این تحقیق پژوه

 پرسشنامه را به صورت تصادفی ساده توزیع نمود. 11منطقه شهر به طور متوسط  4غرب، شمال و جنوب تقسیم نمود و از هر 

 

 یافته ها

ورد بررسی اسمیرنوف، نرمال بودن داده های حاصل از پرسشنامه را م-در این پژوهش، محقق ابتدا به کمک آزمون کلوموگراف

ها؛ لذا در قرار داده است چرا که این مساله یکی از شروط استفاده از معادالت ساختاری می باشد. با توجه به نرمال بودن داده

این بخش محقق می تواند به کمک معادالت ساختاری به آزمون فرضیات تحقیق بپردازد. اما قبل از آن محقق به کمک تحلیل 

هر یک از متغیرهای تحقیق پرداخت و در هر دو حالت ضریب معناداری و تخمین استاندارد برای  عاملی تاییدی به بررسی

 تمامی متغیرها و ابعاد آن ها، تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفت. 
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 ضریب معناداریمدل تحقیق در حالت  -2 شکل

 

لذا می توان مدعی شد که این مدل به خوبی برازش شده  شاخص های برازش از حداق مقدار مجاز باالتر می باشند 5در شکل 

نتایج حاصل از می باشد(.  IFI =31/0و  GFI =32/0 ،AGFI =31/0 ،RMR =01/0 ،SRMR=03/0 ،NFI =34/0است)

 آزمون فرضیات تحقیق در جدول زیر نشان داده شده است:

 
 تحقیق ل مدل معادالت ساختاری: فرضیه هاینتایج حاصل از تحلی  -1جدول 

 نتیجه آزمون ضریب معناداری ضریب استاندارد متغیر وابسته متغیر مستقل

دارزش ویژه برن االترپذیرفتن مشتری در دادن قیمت های ب   37/0  13/74  0Hرد  

دارزش ویژه برن 34/0 توسعه برند   45/71  0Hرد  

دارزش ویژه برن 02/7 ترجیحات برند     14/71  0Hرد  

دارزش ویژه برن خریدارن تمایل   13/0  32/74  0Hرد  

 

استفاده می شود. در  (T-Valueضریب معناداری) و برای تایید و رد فرضیات تحقیق اصوال از مقدار Lisrelدر نرم افزار 

را رد نمود. همچنین در صورتی که  0Hمی باشد، می توان فرضیه  -31/7یا کوچکتر از  31/7تر از صورتی که مقدار آن بزرگ

  ضریب معناداری مقداررا رد نمود. از آن جا که بر اساس جدول فوق،  0Hباشد، می توان فرضیه  4/0دارد کم تر از ضریب استان

رد و  0Hفرضیه، فرضیه  5باشد، لذا برای تمامی می 31/7تر از فرضیه، بزرگ 5حالت ضریب معناداری در هر  دربدست آمده 

H1 پذیرفتن مشتری در دادن قیمت های باالترواکنش مشتریان) 5برند بر هر ارزش ویژه گردد. به عبارت دیگر تأیید می ،

 توسعه برند، ترجیحات برند، تمایل خریدارن( اثر مثبت و معناداری دارد. 
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  گیرینتیجه
 با توجه به نتایج حاصل از آزمون های آماری، نتایج ذیل را می توان از تحلیل کرد:

 در مشتریان  ر ارزش ویژه برند بر پذیرفتن مشتری در دادن قیمت های باالتردر فرضیه اول پژوهش، به بررسی تاثی

نتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری در نرم افزار  پرداخته شده است.شرکت های بیمه ای در شهر تهران 

Lesrel  مستقیم و تاثیر مثبت ارزش ویژه برند بر پذیرفتن مشتری در دادن قیمت های باالترحاکی از آن است که ،

دارد. به عبارت دیگر در صورتی که برای مشتریان شرکت های بیمه ای یک برند ارزش  80/0معناداری معادل با 

باالیی داشته باشد؛ حاضر می باشد تا قیمت بیشتری را نیز برای خرید آن پرداخت کنند. همچنین آن ها در صورت 

تر( باز هم به آن برند وفادار می مانند چرا که مشتریان شرکت  یافتن خدمتی با کیفیت شبیه به آن برند)اما ارزان

 های بیمه ای در شهر تهران چیزی به جز قیمت از اهیمت باالیی برخوردار می باشد. 

 در مشتریان شرکت های بیمه ای در شهر  در فرضیه دوم پژوهش، به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر توسعه برند

ارزش حاکی از آن است که  Lesrelنتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری در نرم افزار  پرداخته شده است.تهران 

تاثیر معناداری دارد. به عبارت دیگر در صورتی که برای مشتریان شرکت های بیمه ای یک ویژه برند بر توسعه برند 

هیچ امتحان و دلیل خاص دیگری، برند ارزش باالیی داشته باشد؛ به معنای آن است که آن ها حاضر می شوند بدون 

سایر خدمات آن برند را خریداری کنند. به عبارت دیگر مشتریان شرکت های بیمه ای در شهر تهران اگر به بعضی 

محصوالت یک برند عالقه دارند اما این عالقه و پذیرش یک محصول از یک برند را دلیل کافی برای پذیرش سایر 

 محصوالت آن برند می دانند. 

 در مشتریان شرکت های بیمه ای در شهر ر فرضیه سوم پژوهش، به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر ترجیحات برند د

ارزش حاکی از آن است که  Lesrelنتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری در نرم افزار  پرداخته شده است.تهران 

دارد. به عبارت دیگر در صورتی که برای  14/0ی معادل با تاثیر مثبت، مستقیم و معنادارویژه برند بر ترجیحات برند 

مشتریان برند یک شرکت بیمه ای ارزش باالیی داشته باشد؛ حاضر می باشد تا حتی در صورتی که دیگر شرکت های 

بیمه ای خدمات شبیه به آن خدمت از نظر کیفیت، شرایط و ... وضعیت مشابه و یا حتی بهتری داشته باشند، باز هم 

 ه همان برند خود وفادار بمانند.ب

  در مشتریان شرکت های بیمه ای در در فرضیه چهارم پژوهش، به بررسی تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل خریدارن

حاکی از آن است که  Lesrelنتایج حاصل از آزمون معادالت ساختاری در نرم افزار  پرداخته شده است.شهر تهران 

دارد. به عبارت دیگر در صورتی  81/0تاثیر مثبت، مستقیم و معناداری معادل با مشتریان ارزش ویژه برند بر تمایل 

که برای مشتریان شرکت های بیمه ای یک برند ارزش باالیی داشته باشد؛ حاضر می باشد تا در صورت پیدا نکردن 

برای دوستان و اقوام خود صحبت آن در یک برهه ای، دیگر بخش ها را نیز به جستجوی آن بپردازند، و از مزایای آن 

 کنند. 

 

 بحث و مقایسه

 در این بخش محقق قصد دارد تا نتایج پژوهش خود را با نتایج سایر تحقیقات که در پیشینه تحقیق نیز ذکر شد، مقایسه کند:

ترجیحات ، ترپذیرفتن مشتری در دادن قیمت های باالهمان طور که در در بخش معلوم گردید که ارزش ویژه برند بر روی 

تاثیر ارزش ویژه برند بر روی توسعه برند و تمایل خریدارن تاثیر مثبت و معناداری دارد. این در حالی است که توسعه برند  ،برند

( 7483گیالنی نیا و همکاران)معناداری ندارد. با توجه به تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است می توان مدعی شد که 

همچون این تحقیق  تاثیر وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند بانک از دیدگاه مشتریان کارت الکترونیکیی با عنوان نیز در تحقیق
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عوامل تاثیرگذار ( در تحقیقی با عنوان 7437دهدشتی). همچنین کیفیت بر ارزش ویژه برند تاثیر دارندبه این نتیجه رسید که 

بر ارزش ویژه برند  برندکیفیت ادراک شده، و تداعی نشان دادند که  اه مشتریانبر ارزش ویژه برند شرکت های بیمه از نگ

عوامل موثر بر ارزش ویژه ( نیز در تحقیقی با عنوان 7483ایمانی خوشخو) .شرکت های بیمه ای به طور مستقیم تاثیرگذارند

و آگاهی به برند مقصد گردشگری نیز به  وفاداری به برند، کیفیت ادراک شدهنشان داد که  برند در مقصد گردشگری شهر یزد

صورت مستقیم بر ارزش ویژه برند شهر یزد تاثیر دارند و از نظر اهمیت، وفاداری به برند مهمترین عامل تاثیرگذار شناخته شده 

 به وفاداری برند، از آگاهی  :برند ارزش بعد چهار بین ارتباطاتبررسی در تحقیقی با عنوان ( 2003)3کراسنو و همکاران. است

 برند تصویر و برند ویژه ارزش شده ادراک کیفیتنتیجه گرفتند که   هتلداری صنعت در برند تصویر و شده ادراک ارزش برند،

( برخالف این تحقیق نشان دادند که ارزش ویژه 2003)77( بو و همکاران2074)70اردیلمی باشد.  به طور مستقیم تاثیرگذار

رابطه مثبتی با یکدیگر دارند. به عبارت دیگر آن ها مدعی شدند که با کاهش قیمت، سیاست برند و عنصر قیمت با یکدیگر 

 های تخفیف و .. ارزش ویژه برند افزایش پیدا می کند.

 

 پیشنهادات اجرایی

 (می باشد؛ لذا محقق به 34/0با توجه به این که معلوم گردید بیشترین تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایالت مشتری )

ران شرکت های بیمه ای پیشنهاد می کند تا برای آن که مشتریان برند شرکت شان را در سطح شهر جستجو مدی

کنند و از مزایای آن برای دوستان و اقوام خود صحبت کنند، ارزش ویژه برند خود را بهبود ببخشند. این کار با توجه 

ارزش ویژه برند به ترتیب توسط کیفیت برند و  به فرضیه های تحقیق که در آن معلوم شد بیشترین تاثیر بر روی

 تداعی برند می باشد؛ از این طریق صورت می پذیرد:

o افزایش در کیفیت بندهای خدمات بیمه ای 

o  ایجاد شاخص هایی برای یک خدمت تا یادآوری آن به سهولت بیشتری صورت بگیرد)این کار به

 غاتی مناسب و .. می تواند صورت بگیرد(.کمک استفاده از یک نماد خاص در تبلیغات، شعار تبلی

  ( می 37/0)پذیرفتن مشتری در دادن قیمت های باالتربعد از تمایالت مشتری، بیشترین تاثیر ارزش ویژه برند بر

باشد؛ لذا محقق به مدیران شرکت های بیمه ای پیشنهاد می کند تا برای کسب پول بیشتر نسبت به خدمت فعلی بر 

 د خود برنامه ریزی کنند. روی ارزش ویژه برن

  با توجه به تاثیر باالی کیفیت برند بر روی وفاداری برند؛ لذا محقق به مدیران شرکت های بیمه ای پیشنهاد می کند

 تا برای داشتن مشتریان وفادار به کیفیت با ثبات خدمات خود توجه زیادی کنند.

 قق به مدیران شرکت های بیمه ای پیشنهاد می کند تا برای آن با توجه به تاثیر آگاهی از برند بر تداعی برند؛ لذا مح

که مشتریان به سهولت بیشتری محصوالت و برند آن ها را به یاد بیاورند، جزئیات بیشتری از محصول خود را به 

 مشتریان عرضه کنند.
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