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تأثير عوامل موثر بر نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش ميانجی وفاداري بررسی 

 به برند در حوزه ي خدمات در بين مشتريان بيمه آسيا
 

 

 نويسنده محمد رضا باقري رنانی            
Mohdrzbri@yahoo.com 

 چکيده:

 ترينمهم و اند بوده روبرو فراوانی هاي چالش با اخير هاي سال طی دماتی از قبيل بانکها و بيمه ها درخصنايع  

 در رقابت اين است بوده مشتريان آگاهی و دانش سطح افزايش و آنها بين رقابت دامنه گسترش اين چالش ها،

است. در همين راستا يکی از عوامل  آمده شرکتهاي بيمه به وجود تعداد افزايش دليل به شرکت هاي بيمه ميان

هاي بايد به آن توجه داشته باشند مباحث وفاداري، و بررسی تاثير عوامل موثر بر وفاداري بسيار مهمی که شرکت 

 به دستيابی منظور هب توسعه برند هاي فرصت دنبال به شرکت هاي بيمه از بسياري به برند می باشد همچنين

اين تحقيق تعيين تاثير عوامل موثر بر توسعه برند با نقش ميانجی  هدف .هستند خود فعلی برند از بيشتر مزيت

وفادري به برند در ميان مشتريان بيمه آسيا در استان تهران می باشد. بدين منظور پرسشنامه ي استاندارد 

طراحی شد و پس از تأييد روايی آن توسط اساتيد مربوطه و همچنين تأييد پايايی آن با استفاده از آلفاي 

پرسشنامه بين مشتريان بيمه آسيا در استان تهران که به روش نمونه گيري غير احتمالی در  044رونباخ، ک

. دسترس انتخاب شده بودند، توزيع گرديد. جهت بررسی يافته هاي تحقيق، از نرم افزار ليزرل استفاده شده است

د و کيفيت برند بر وفاداري به برند و نگرش نتايج به دست آمده بيانگر تأييد تأثير اعتماد به برند، تصوير برن

، همچنين تاييد تأثير نقش واسطه گري وفاداري به برند در رابطه بين اعتماد به برند، مشتريان به توسعه برند

تصوير برند، کيفيت برند با نگرش مشتريان به توسعه برند می باشد. قابل ذکر است تاثير، تأثيرگذاري برند بر 

ند و نگرش مشتريان به توسعه برند و تأثير نقش واسطه گري وفاداري به برند در رابطه بين وفاداري به بر

 تأثيرگذاري برند با نگرش مشتريان به برند مورد تأييد قرار نگرفتند. 
 

 بيمه آسيا-اعتماد برند-نگرش برند-کيفيت برند-وفاداري برند-تصويربرندواژگان کليدي: 
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 مقدمه:-1

اين  ترينمهم و اند بوده روبرو فراوانی هاي چالش با اخير هاي سال طی دماتی از قبيل بانکها و بيمه ها درخصنايع 

ي مهم در اين است. مسئله بوده مشتريان آگاهی و دانش سطح افزايش و آنها بين رقابت دامنه گسترش چالش ها،

و  نيازهوا  بهتور  نموودن  برآورده و خود مشتريان درک و شناخت براي مدونی که اين صنايع رويکرد آن است ميان 

 عوامول  کوردن  فراهم با اند. اين صنايع می توانند ننموده تدوين مشتريان به سازمانهاي رقيب گرايش از جلوگيري

 در تاثيرگوذار  عوامول  از ميوان  ايون  در .قدم بزرگی در جهت پيشی گرفتن از رقبا بردارند مشتريان، وفادارسازي

برند، تأثيرگذاري برند و تصوير برند اشاره نمود )دهدشتی و همکواران،   اعتماد مشتريان ميتوان به قابليت وفاداري

 موی  و کنود  می القا را زيادي احساسات يا معانی کنندگان مصرف و(. تصوير برند براي بسياري از مشتريان 1831

 يا کننده مصرف تصور. باشد برخوردار اي العاده فوق اهميت از خدمات هاي بخش يا محصوالت از رده هر در تواند

 برابر در مانعی عنوانب و از طرفی کند کمك خدمت يا محصول فروشبه  تواند می از يك طرف برند يك از مشتري

 بلکوه  نيسوتند  خدمت خريدار تنها مشتريان که است آن برند تصوير پيرامون مفروض اصل .شود قلمداد فروش

 مصورف  ساير با تداعی و هويت همه از تر مهم و (مهارت و ثروت قدرت، همچون)برند تصوير به مربوط تداعيات

 طريق از خود معرفی به مردم امروز، مداري مشتري دنياي در .کند می نيز خريداري را برند مشتريان يا کنندگان

 .شود می افراد در قوي احساسی ايجاد به منجر درنگ بی خوب، برند تصورات اساساًد. دارن تمايل هايشان داشته

و همکواران،   کينزوهوا ) اسوت  فرد به منحصر رقيب برندهاي ساير ميان در غالباً و بوده مثبت تصورات، گونه اين

(. اعتماد نيز عاملی مهم در ايجاد يك تمايل ماندگار براي حفظ يك رابطه ي بلندمدت بوا يوك برنود اسوت     1831

ممکن است که خود را در وفاداري بوه برنود نشوان دهود، زيورا       5(. اعتماد به برند5441، 1بالستر و مونوار -)دلگادو

ارزشمند ميان مشتري و برند است که می تواند منجر بوه وفواداري او بوه     8اعتماد به برند نشأت گرفته از ارتباطات

کنود. بوه عقيوده ي ايون     ( نيز اين موضوع را تأييود موی   1115) 0برند مورد نظر شود. تحقيقات مورمن و همکاران

محققان، اعتماد يعنی تمايل به تکيه کردن به شريکی که قابل اطمينان است و اين اعتماد می تواند منجر به تعهود  

نيز بشود. به عبارتی ديگر، مشتريانی که به شرکت توليد کننده، اعتماد ندارند نمی توانند تبوديل بوه مشوتريانی    

(. 5411، 1نکه برند موورد نظرشوان را تیييور داده، موی باشود )شوايرين و بوو        وفادار بشوند و هر لحظه امکان اي

. تأثيرگوذاري  شوود  گرفته نظر در برندوفاداري به  براي مهم هیاآگ پيش يك عنوان به بايدنيز  6تأثيرگذاري برند

 بوا بعوووه  (. 5446، 7ماتزلر و همکاران) دکر توصيف برند از مشتريان کلی يها ارزيابی صورت به توان می برند را

 ارزش که خاص ويژگی يك عنوان به صنعت بيمه در برندسازي خدماتی، بخش در برند خاص هاي ويژگی به توجه

 فرصت دنبال به شرکت هاي بيمه از بسياري رو اين از. است گرفته قرار توجه مورد کند، می ايجاد را توجهی قابل

و  محصووالت  معرفی برند، توسعه .هستند خود فعلی برند از بيشتر مزيت به دستيابی منظور به 3توسعه برند هاي

اسوت   يافتوه  توسعه 1134 سال از مشهور استراتژي يك ي منزله به و است موجود برند نام تحت جديد،خدمات 

                                                           
1.Delgado - Ballester and Munuera 

2.Brand Trust 
3: Communications 

4 :Moorman et al 
5:Shirin and Puth   

: Brand Affect6  

: Matzler et al7 
Extension: Brand 8 
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 هاي کارايی برند، هاي توسعه مثال، براي ،هستند متعدد برند، هاي توسعه از استفاده افزايش داليل .(1،1114)آکر

 کاهش را جديدو خدمت   محصول يك معرفی به مربوط ريسك و ترفيع منافع و ها هزينه داده، ارتقا را بازاريابی

 بيش موجود، برند يك نام با جديد محصول يك براي فروش خرده هم و کننده مصرف پذيرش هم زيرا ،دهند می

 يوا خودمت   محصوول  يك خريد به بيشتري تمايل است ممکن افراد(. 1115، 5)رومئو است جديد برند يك نام از

 از جديود يا خدمات  محصول که است ضمانتی شده، شناخته برند نام زيرا ،باشند داشته موجود برند نام با جديد

 .(1137، 8)کوهن و باسو است برخوردار فعلی، برند نام و خدمات محصوالت ساير يکسانی همچون کيفيت

به عنوان يکی از ارزشمندترين دارايی هاي نامحسوس شرکت، ضرورت طراحی لذا با توجه به جايگاه و اهميت برند 

و تدوين راهبردهاي ويژه جهت ارتقا وفاداري به برند و نگرش به  توسعه برند در اين تحقيق لحاظ شوده اسوت. در   

رند و کيفيت برنود  اين تحقيق برآنيم تا به اين سؤال اساسی پاسخ دهيم: آيا تصوير برند، اعتماد برند، تأثيرگذاري ب

 بر نگرش مشتري به توسعه برند و وفاداري به برند تأثير می گذارند؟
 

 مبانی نظري و پيشينه پژوهش:-5

 مفهوم برند-5-1

امروزه برند يك بخش محتوم و گريز ناپذير زندگی روزانه ي کسب و کارها و مشتريان شده است و در فرآيندهاي 

(. بسياري از نظريه پوردازان،  5440، 0و همکاران، ايفا می کند )بنديکسن تصميم گيري خريد مشتريان نقش مهمی

هاي پيرامون برند نام نهاده انود.  و فعاليت 1مديران و پژوهشگران، دنياي آينده ي بازاريابی را، جهان مديريت برند

د نباشد. ساخت يوك  شايد هيچ سرمايه اي بيش از يك برند قدرتمند، معتبر و ارزش آفرين براي سازمان ها کارآم

(. امروزه برند ديگور تنهوا   5441بالستر و مونوارا،  -برند قدرتمند در بازار، هدف بسياري از سازمان هاست )دلگادو

يك ابزار کارآمد در دست مديران نيست، برند يك الزام استراتژيك است که سازمان ها را در جهوت خلوق ارزش   

(. مطوابق تعريوف   1118، 6هاي رقابتی پايدار کمك می سوازد )کلور   بيشتر براي مشتريان و همچنين ايجاد مزيت

اي از عناصر ملموس و غير ملموس که در يك نام تجاري در کنوار  شرکت اينتر برند، برند عبارت است از  مجموعه

ينود  يکديگر قرار گرفته اند تا براي شرکت اعتبار و برتري ايجاد نموده و ارزش بيشتري را براي مشتريان خلق نما

(. انجمن بازاريابی آمريکا: برند را يك نام، واژه، عومت، نشانه، طرح يا ترکيبی از 18 ص،1831)محمديان و رونقی، 

اين ها که هدف آن شناساندن محصوالت و يا خدمات يك فروشنده يوا گروهوی از فروشوندگان بوه مشوتريان و      

يك برند يك محصول يا خدمت است کوه ابعوادي را   همچنين تمايز محصوالت آن ها از ساير رقبا تعريف می کند. 

اضافه  می کند تا آن محصول يا خدمت از سايرين متمايز گردد. اين تمايز ها موی توانود کارکردهواي منطقوی يوا      

(. يکی از بهترين تعاريف برند توسط گرندر و 01 ص،5446ملموس و يا حتی غير ملموس داشته باشد )کاتلر و کلر، 

ارائه شد: که عبارت است از: برند نماد پيچيده اي است که دامنوه ي متنووعی از ايوده هوا و      1111در سال  7لوي

گيرد. برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود، معنی و مفهوم لیوي خود بلکه مهم تور از آن بوا   ويژگی ها را در بر می

امعه به صورت هويتی اجتماعی و شوناخته  استفاده از هر عاملی که در طول زمان به نحوي با آن در آميخته و در ج

-(. لذا با توجه به تعريف باال يك برند ارائوه 31 ص،1831، 3شده نمود يافته با مشتري سخن می گويد )ميلر و ميور

                                                           
Aaker :1 
Romeo :2 

3: Cohen & Basu 

2: Bendixent et al 
5: Brand management 
6: Keller 
7: Grander and Levy  
8: Miler and Moor 
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دهنده ي مجموعه اي از قول ها و تعهدات است و به اعتماد، ثبات، پايداري و مجموعه اي تعريف شده از انتظوارات  

 . (5444، 1ساشاره دارد )دوي

 

 مفهوم تأثيرگذاري برند -2-2

اصطوح تأثير عاطفی به عنوان چتري براي تنظيم فرآيندهاي ذهنی خاص، که شامل احساسوات، حوس و حوال و    

احتماالً نگرش است تصور می شود. بنابراين تأثير عاطفی، به عنوان يك مقوله ي عمومی براي فرآينودهاي ذهنوی   

به وسيله احساسات، ما حالت ذهنوی   خاص، بيشتر به عنوان فرآيندهاي روانشناختی خاص در نظر گرفته می شود.

 که است عاملی دهنده تأثيرگذاري نشانبرآمده از ارزيابی شناختی از حواد  و افکار را تفسير می کنيم. در واقع 

و  ،تروحيوا  شامل احساسات، تر مشخص از فرآيندهاي اي مجموعه براي چتري»به عنوان  مدل هاي بازاريابی در

 (.1111، 5همکاران)باگوزي و می کند  عمل« نگرش ها احتماالً

در واقع تأثير گذاري، احساساتی است که هر فرد در برخورد با موضوعاتی مانند: نوام و نشوان تجواري، تبليیوات،     

کننوده  نيروي فروش و ... دارد. اهميت عواطف از لحاظ کوششی که براي شناختن و پيش بينی کردن رفتار مصورف 

واکنش هاي عاطفی شامل: اظهار کردن هيجانات، حاالت و احساسات فورد اسوت کوه    دارد، در حال افزايش است. 

 بوسيله ي سطح شدت شان و برانگيخته شدن شان تیيير می کنند.

نهايتاً نگرش اغلب به جاي تأثير عاطفی در نظر گرفته می شود و همان مقياس هوايی کوه احساسوات و نگورش را     

خوشحال و ...( براي تأثير عاطفی نيز در نظر گرفته موی شوود احساسوات     اندازه می گيرد )خوشايند، ناخوشايند،

گيوري  مثبت )خوشحالی، شادي، سرور( در دستيابی به آنچه قصد شده، ارتباط دارند که معموالً منجر بوه تصوميم  

اد براي ادامه آنچه قصد شده می شوند، در عوض احساسات منفی )نا اميدي، ياس، نگرانی( در نهايوت باعوث ايجو   

(. اکثر محققان اتفاق نظر دارند 1111مشکل براي پيشرفت تصميم و عدم دستيابی به هدف می شوند )همان منبع، 

که عقيده، نقش مهمی در شکل گيري نگرش بازي می کند، به هر حال آن ها دريافتند مدل نگرش بور پايوه بواور،    

اکتورهاي ديگري مثل تأثيرگوذاري موی توانود در    خيلی محدود می باشد، عووه بر باور، محققان نشان دادند که ف

 شکل گيري نگرش خيلی منحصر به فرد و مهم باشد.

تأثيرگذاري برند يا احساس به برند يا تأثير عاطفی به برند عامل بالقوه اي در برنود، بوراي اسوتخراک يوك پاسوخ      

 (. 5441ال بورک، احساسی مثبت در مشتريان در نتيجه ي استفاده از آن برند است )چادهوري و ه

 اعتماد به برندمفهوم  -8-5

محققان اهميت اعتماد  64و 14هاي مفهوم اعتماد از ديرباز در کانون توجه پژوهشگران بازاريابی بوده است. در دهه

توش در شناسائی اهميت اعتماد بصورت ميدانی بوده اسوت. در   74را در روابط تجاري شناسائی کرده اند. در دهه 

هاي متعدد بسياري وارد شد. بنابراين مفهوم اعتماد يك مفهوم بسيار قديمی بووده و  اعتماد در زمينه 34طی دهه 

متون بسياري پيرامون آن نوشته شده است با اين وجود هنوز هم کارهاي بسياري باقی مانده و زمينه هاي زيوادي  

 -مبادالت تجاري، بازاريابی، روابط خريودار (.  بديهی است که اعتماد در 5441، 8جهت تحقيق وجود دارد )سونسون

( اعتمواد  1167) 6(. از نظر روتور 5447، 1و نيز روابط شرکا داراي اهميت بسزايی است )تيلر و استنلی 0عرضه کننده

                                                           
8. Davis 
2: Bagozzi, Gopinath and Nyer 
3: Svensson 
4: Buyer- supplier relationships 
5: Tyler and Stanley 
6: Rotter 
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يعنی باور اينکه گفته هاي يك شخص قابل اتکا بوده و او در انجام تعهدات خوود در يوك رابطوه تجواري کوتواهی      

 (.1167، نخواهد کرد )روتر

( ضرورت اعتماد را در شکل گيري تعهد رابطه اي بين مشتريان و سازمان ها بيوان نمودنود.   1110) 1مورگان و هانت

اعتماد يکی از مفاهيم اساسی براي تعاموت اجتماعی بشر است. موضوع بسياري از تحقيقات عملی بووده اسوت از   

( و حتی نوروبيولوژي از آنجوايی  1171، 8جامعه شناسی )لوهمان(، 5414، 5جمله: روانشناسی )ياکوولوا، ريلی و ورکو

که اعتماد موضوع بسياري از تحقيقات علمی بوده است يك تعريف کامل و جامع از اعتماد که تمام جوانب را نشان 

 (.87 ص،1815دهد وجود ندارد )خورسند، 

ست کم بيست معنی متفاوت از اعتمواد  در متون مختلف معانی متفاوتی براي اعتماد عنوان شده است. سونسون د

که در متون مختلف آمده را ذکر کرده است از قبيل: اطمينان، قابليت پيش بينی، توانمندي، شايسوتگی، تخصوص،   

خيرخواهی، تمايل، حس تجاري، نوع دوستی، انسجام، وفاداري، ايمان، اجماع، سازگاري، شخصيت، موديريت بواز،   

 (.5441ونسون، عوقه، پذيرش، واقعيت و... )س

( اعتماد را به اين شکل تعريف کرده اند: اعتماد زمانی وجود دارد که يك طورف مبادلوه بوه    1110مورگان و هانت )

اعتبار و صداقت طرف مقابل اطمينان دارد. اساس مفاهيمی که اين محققان ارائه دادند، درک اين امر است که يك 

بهترين منافع وي را هنگام مصرف و استفاده از خدمات، مودنظر   مشتري بايد اطمينان داشته باشد که يك شرکت

قرار داده است اين اطمينان تنها زمانی وجود دارد که مصرف کننده، ارائه دهنده ي خدمت را به عنوان يك گزينه 

هنوده ي  قابل اعتماد و داراي صداقت باال بداند. اين دو خصوصيت اساسی، يعنی رابطه مبتنی بر اعتماد بين ارائه د

خدمت و مصرف کننده با خصوصياتی مانند ثبات، شايستگی، صداقت، انصاف، مسوئوليت پوذيري و خيرخوواهی    

رابطه ي تنگاتنگی دارد. اعتماد احساسی از امنيت است که در درجه اول بر مبناي اين اعتقادات است کوه رفتوار   

ايت شوده اسوت. در درجوه ي دوم بوه     يك بخش از طريق خواسته هاي مطلوب بهترين تمايوت بخش ديگر، هد

شايستگی يك کسب و کار در عمل به تعهداتش می باشد. براساس ماهيت عاطفی و احساسی وفواداري مشوتري،   

 (.01 ص،1811اعتماد در قابليت اطمينان و درستکاري ارائه دهنده ي خدمت خيلی اهميت دارد )معصوم زاده، 

 

 مفهوم تصوير برند -0-5

-مصورف  کنود.  جوذب  را موردم  تا است آن به و بويی دادن رنگ ويا برند از تصوير يك آفريدنبازاريابی،  هدف

 تواند شامل: می خصوصيات اين .باشند داشته خود ذهن برند در خصوصيات باره در روشنی تصوير بايد کنندگان

 که است چيزهايی آن همه از کلی ترکيب واقع، در تصوير، .باشد تنوع و باال قيمت پايين، قيمت سرعت، کيفيت،

 ها خواست به توجه با کننده،مصرف دانند. می شما برند و محصول شرکت، درباره کنند می فکر کنندگان مصرف

 )کواتلر  اسوت  قائول  هواي متفواوتی  اهميوت  برند يك مختلف هاي ويژگی براي فرد خود، به منحصر نيازهاي و

 مطورح  خودشان مقاله در را محصول تصوير مفهوم1111 سال در 0ليوي و گادنر بار اولين  (.1838وآرمسترانگ،

 هسوتند. از  اجتماعی و فيزيولوژيکی از جمله مختلف هاي ماهيت داراي محصوالت که معتقد بودند آنها. کردند

کننوده(   )مصورف  مشوتري  رفتار به مربوط در تحقيقات محصول تصوير مفهوم کنون، تا آنها معرفی رسمی زمان

 تصووير  باشود. ادراک  بازاريابی مديران براي مفهوم حياتی يك تواند می تصوير است. گرفته قرار مورد استفاده

 ارزش در مسوتقل  عناصور  از يکی عنوان به گيرد شکل می مشتري نگرش و برند خوانی هم به توجه با برند، که
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مصورف   هواي  تجربوه  تمام در برند تصوير .رود می ارزش برند بکار چهارچوب در گسترده طور به که برند است

 (.5447، 1و آرسولی  )کايوامن  باشد می ها تجربه اين عنوان کارکرد به خدمت کيفيت درک و دارد ريشه مشتري

 در تواند می و می کند القا را زيادي احساسات يا معانی کنندگانمصرف و مشتريان از بسياري براي برند، تصوير

 يوا  کننوده  تصوور مصورف   .باشود  برخوردار اي العاده فوق اهميت از هاي خدمات بخش يا محصوالت از رده هر

 فوروش  برابور  موانعی در  عنووان  به يا کند کمك خدمت يا محصول به فروش هم تواند می برند يك از مشتري

 تداعيات بلکه خدمت نيستند خريدار تنها مشتريان که است آن برند پيرامون تصوير مفروض اصل . شود قلمداد

 کنندگان مصرف ساير با و تداعی هويت همه از تر مهم و مهارت( و ثروت ، )همچون  قدرت برند تصوير به مربوط

 داشوته  طريق از خود معرفی به امروز، مردم مداري مشتري دنياي کند. در می نيز خريداري را برند مشتريان يا

 اين . شود می افراد در قوي ايجاد احساسی به منجر درنگ بی خوب، برند تصورات اساساً . دارند تمايل هايشان

 (.1831،)هاوکينز و همکاران است فرد منحصر به رقيب برندهاي ساير ميان در غالباً و بوده تصورات، مثبت گونه

 آنهوا  کوه  چورا  است، خاصی اهميت تجربه داراي بی هم و تجربه با مشتريان براي هم برند از تصور ذهنی نقش

 دارد، زيوادي  همسوانی  آنها تصوير با اعتقاد دارند که خدمتی خريد با را خودشان ذهنی می کنند تصوير سعی

 فراينود  و کورده  برقرار ارتباط خدمت و از خدمت خود تصوير ين ب تا سازد می قادر را آنها اين کنند و تقويت

  (.5447، 5و همکاران )ياسين گردد پذير امکان تر ساده خريد خدمت

 

 مفهوم کيفيت درک شده برند-1-5

 رقبا ساير محصوالت با مقايسه در خدمت يا کاال برتري يا کلی کيفيت از مشتري ادراکات را شده ادراک کيفيت

 (.5441، 8؛ آتيلگان و آکنسی1111کنند )آکر،  می تعريف

 برخوردار خوبی خيلی کيفيت از برند اينکه به مشتري راسخ اعتقاد يعنی شده ادراک کيفيت ،0النزا نظر از

 بوودن  کوم  صورت در را برندها اقتصادي ارزش است کرده فرض برند از مشتري که عالی کيفيت رو اين از .است

  (.5443داد )النزا،  خواهد کيفيتشان افزايش

در کل کيفيت درک شده برند به معنی داوري و قضاوت مصرف کننده در خصوص ارجحيوت و مزيوت يوك    

نسبت به سايرمحصوالت موجوود در بوازار)ايران زاده و   محصول با توجه به هدفی که از آن محصول داشته است و 

ادراک مشوتري از کيفيوت يوا برتوري کلوی يوك       »(. کيفيوت ادراک شوده: بوه عنووان     0-8، ص 1811همکاران،

محصول/خدمت با توجه به هدفی که آن محصول/خدمت داشته و نسبت به ساير محصوالت/ خودمات موجوود در   

  .تعريف شده است« بازار

شده برند به عنوان، ادراک مصرف کننده از کيفيت کلی يا برتوري يوك محصوول يوا خودمت      کيفيت درک 

 (. 81،ص 1،1133نسبت به گزينه هاي ديگر تعريف می شود )زايحامل

همانند تداعی هاي مارک تجاري، کيفيت دريافت شده نيز ارزش را براي مشتريان فراهم می کند تا آن هوا  

رقبا، دليلی براي خريد داشته باشند. اساساً اصل درک مشتري از کيفيت بوه درک  با متمايز کردن مارک تجاري از 

ويژگی هاي خارجی، انجام فعاليت هاي بازاريابی شرکت از طريق، قيمت، تبليیات و ترفيوع، يوك ابوزار برجسوته     

 .(131، ص 6،5447محسوب می شود)گيل
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 محصول دربارة مشتري ذهنی ارزشيابی بلکه نيست، محصول عينی يا واقعی کيفيت برند کيفيت بنابراين،

 برنود  سواختن  متموايز  مشتريان، خريدهاي داليل توجيه طريق از کيفيت برند،. (5414، 1است )ارنکل و همکاران

 فوراهم  و کننودگان  توزيوع  نظر جلب قيمت، بهاي اضافه پرداخت براي تمايل ايجاد رقيب، برندهاي از مؤسسه

؛ ارنکول و  5447دهد )کايامن و آراسولی،   می افزايش را مؤسسات اوليۀ ارزش برند، گسترش و رشد امکان کردن

 (.5414همکاران، 

کيفيت درک شده برند يك ضرورت رقابتی است و امروز اکثر شرکت ها به کيفيت مشتري محور به عنووان  

ارتبواط نزديوك ميوان    (. کاتلر، توجه خوود را بوه   583، ص 5441يك سوح استراتژيك، روي آورده اند )آتيلگان،

کيفيت محصول و خدمات، رضايت مشتري و سودآوري معطوف می کند. هنگامی که رابطه ميان نام برند و کيفيوت  

خدمات بيش از رابطه ميان ويژگی هاي خدمات فهميده شود، مصرف کنندگان احتماالً بيشتر تحت توأثير کيفيوت   

هاي جديد پيشونهادي را  شده برند اصلی، ارزيابی هاي تعميم قرار می گيرند. کلر و آکر، دريافتند که کيفيت درک

تحت تأثير قرار می دهد. به عووه، ارزيابی هاي برند اصلی، خود بر درک اعتبار شرکت و تناسب توليود، اثور موی    

گذارد. ادبيات رفتار مصرف کننده نشان می دهند که ادراک کيفيت، بيشترين تأثير را بر انعطواف پوذيري قيموت    

تر يا محصوالت معموولی بوه دسوت آورد.    رد. يك برند قوي می تواند قيمت هاي باالتري را نسبت به برند ضعيفدا

زيرا اگر مصرف کنندگان، کيفيت برندي که دريافت می کنند در مقايسه با برنودهاي ديگور بواالتر باشود، تمايول      

 (.843،ص 5443، 5بيشتري به متحمل شدن باالبردن قيمت خواهند داشت )وانگ و همکاران

 

 وفاداري به برند مفهوم -6-5

 يك وفاداري به برند است. وفاداري حوزه اوست، آميز شکايت رفتار و کننده مصرف رضايت با مرتبط بسيار آنچه

 وفواداري " واژه با وفاداري کند. توصيف می را دوستان يا خانواده کشور، به قديمی تعهد که است قديمی واژه ي

 مودير  8اورايلوی  تونی باشند؟ وفادار تجاري يك نام به توانند می مردم آيا اما شد. بازاريابی وارد "تجاري نام به

 خوانم  يوك  اگر"است:  داشته بيان چنين تجاري نام به مورد وفاداري در را خود نظر 0هاينز شرکت اسبق عامل

 فروشگاه از موجودي، عدم صورت در دارد، فروشگاه يك در را هاينز گوجه فرنگی سس خريد قصد که دار خانه

 (.145، ص 1831 )کاتلر، "است وفادار هاينز تجاري نام به او نمايد، خريداري ديگري محل در را آن و شود خارک

( وفاداري به برند را به صورت تعهد عميق به محصول يا خدمت در آينده تعريوف موی نمايود.    1111) 1اليور

، 6برندي که بتواند تعهد مشتري را خلق نمايد منجر به اعتماد مشتري در فرآيند تصميم گيري موی گوردد )هواليم   

5446.) 

و حموايتگري نشوان داده شوده     ( وفاداري به برند را به عنوان نگرش مثبوت 5441چادهوري و هول بورک )

 (.5414، 1نسبت به برند تعريف کردند )يلين 3و وفاداري رفتاري 7توسط مشتري از طريق وفاداري نگرشی

وفاداري به برند مستلزم سرمايه گذاري در برنامه هاي بازاريابی به خصوص مشوتريان بوالقوه و فعلوی موی     

فکر مشتريان تأثير بگذارد و منجر به نتايج مختلفی شوده اسوت.    باشد. اين فعاليت هاي بازاريابی توانسته بر طرز

تمام حوزه هاي مختلف تماس مشتريان با برند، فرصتی را براي ايجاد نگرش مطلوب و افزايش وفواداري بوه نوام و    
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نها نشان تجاري مهيا نموده و ناحيه اصلی ارتباط با مشتريان برخورد فروش می باشد. از آنجايی که يك فروشنده ت

شخصی است که با مشتري ارتباط برقرار می کند او می تواند تنها نقش اصلی براي تجربوه مشوتريان و ارزيوابی از    

(. در دهه ي کنونی ايجاد وفاداري به برند به عنوان نوشدارويی بوراي  5414، 1برند ايفا کند )برکسندورف و همکاران

 ی مطرح شده است.همه ي سازمان ها در جنگ افزايش رقابت در بازارياب

وفاداري به برند عبارت است از ميزان تعهد و وفاداري که برند، بين پايگاه مشتريان خود و فراتور از آن بوه   

دست آورده است و شامل نزديکی، رابطه ي صميمی و وفاداري مشاهده شده براي برنود اسوت )کواتلر و پفوور ،     

می از وفاداري به برند ارائه داده اند که همه جوانب آن را در ( تعريفی مفهو1178) 5(. جاکوبی و کينر111، ص 1831

بر می گيرد. آنان وفاداري به برند را يك واکنش رفتاري خريد متعصبانه و )نه يك پيشامد تصادفی( می داننود کوه   

اي  اي از برندها در مقابول مجموعوه  در مدت زمانی طوالنی، توسط واحدهاي تصميم گيرنده در مواجهه با مجموعه

ديگر از چنين برندهايی و به صورت تابعی از فرايندهاي روانی )تصميم گيري، ارزيابی( بروز پيدا می کنود )تيول و   

 (.5441، 8بنت

 دارد، ميوزان  مثبوت  نگورش  يوك برنود   به نسبت مشتري که ميزانی عنوان به تواند برند می به وفاداري

(. 804، ص 1836شوود )سوی مووون و مينوور،      تعريوف  آينده در آن خريد ادامه قصد و مزبور برند به او پايبندي

 هواي سنجه -1باشد:  می مفهوم اين فهم در کلی رويکرد دو بر مبتنی کرديم ارائه برند به وفاداري از که تعريفی

 نگرشی. هاي سنجه -5رفتاري و 

(، وفاداري را به عنوان يك رفتار در مورد نشان تجاري تعريف می کند. بنابراين اين امر منجور  1115) 0آلس

 (.5440به خريد مداوم آن نشان تجاري می گردد )وانگ و همکاران، 

 

  نگرش مشتريان به توسعه برند-7-5

محصول يا خودمت جديود. توسوعه     توسعه برند عبارتست از استفاده از نام و نشان تجاري براي ورود به يك طبقه

هاي خود هستند هايی است که در جستجوي رشد با استفاده از توسعه دارايیبرند يك راهبرد معمولی براي شرکت

 (. 5440)آکر، 

هاي دقيقی براي با توجه به شرايط حاکم بر بازار ايران، به نظر می رسد شرکت هاي ايرانی در اکثر مواقع، استراتژي

د و د نتيجه افزايش سهم بازار خود ندارند. نبود ديدي علمی و جامع که بتواند کليوه زوايواي اسوتراتژي    توسعه برن

توسعه برند را براي شکت ها نماين سازد سبب گرديده اجراي اين استراتژي در عمل، نه تنها درآمد و موفقيت قابل 

صوالتو خدمات داراي برند اصلی آن ها در بازار توجهی نصيب آنان ننمايد، بلکه گاهی اوقات به فروش و جايگاه مح

 (.54، 1814ضربه وارد کرده است )امير شاهی و همکاران، 

 تجواري  نشوان  و از نوام  اسوتفاده  بوا  بتواننود  تا هستند رشدي هايفرصت دنبال به هاشرکت از بسياري امروزه

 هم همراه هايیريسك با چه اگر جديد، و خدمات محصوالت دادن رائه. اباشند داشته پيشروي بازار موجودشان در

معرفی و گسترش محصوالت (. 5441، 1پرز و ساليناس(باشد  هاشرکت براي جذابی رشد تواند راهبردمی ولی است،

هواي  باشد که نرخ شکست بااليی نيز دارد. تخموين ها میترين استراتژيو خدمات جديد به بازار، يکی از پر هزينه

بسويار   روش يك(. 5446، 6باشد )ولکنر و ساتلراستراتژي، بسته به نوع محصول و خدمت، متفاوت میاي اين هزينه

                                                           
1: Brexendorf et al 

2: Jacoby and Kyner 
3: Thiele & Bennett 
4: Alse 
5 :Salinas & Perez 
6 :Volckner & Sattler 
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 و نوام  توسعه شود، استراتژيمی گرفته کاربه و خدمات جديد محصوالت ارائه ريسك کاهش راستاي در جذاب که

 (.5441، 1همکاران و )ردي است تجاري نشان

کننود  ارائه محصول و خدمت جديد خود به بازار، از تکنيك توسعه برند استفاده میبسياري از مديران برند، هنگام 

و استدالل آنها اين است که نظرات و تصورات ذهنی که راجع به محصول اصلی برنود وجوود دارد، بوه محصوول و     

 راهبورد  از اغلوب  هاخاطر، شرکت همينبه(.  5446شود )ولکنر و ساتلر، خدمت جديد با همان برند نيز منتقل می

کننود  موی  اسوتفاده  کننودگان توزيوع  و جوذب مشوتريان   براي مناسب راهی عنوان به تجاري نشان و نام توسعه

 (.5441و همکاران، 5)مارتينز

آمده برند در بازارهواي  برداري از موقعيت به دستها با هدف بهرهتوسعه برند استراتژي است که بسياري از شرکت

کنند. زمانی که محصول يا خدمت جديد تحت يك برند مشهور، به بازار عرضوه شوود، نورخ    یفعلی، آن را دنبال م

کنود، غالبواً   يابد. امکاناتی که برند براي محصوالت و خدمات جديد ارائوه موی  هاي بازار کاهش میشکست و هزينه

 (.1814شود )خيري و زمانی، ها میباعث تیيير در تصوير از برند شرکت

 

 :پژوهشپيشينه  -8

با عنوان زنجيره اي از تأثيرات اعتماد بوه   5441در سال  8يکی از مطالعات انجام شده توسط چادهوري و هال بورک 

برند و تأثيرگذاري برند نسبت به عملکرد برند )نقش وفاداري به نام و نشان تجاري( می باشود. نويسوندگان ايون    

را به عنوان  1( و وفاداري نگرشی0فاداري خريد )وفاداري رفتاريمقاله دو جنبه از وفاداري به يك نوع برند شامل و

متیير هاي مرتبط زنجيره ي تأثيرات اعتماد به برند و تأثيرگذاري برند را نسبت به عملکرد آن نووع برنود )سوهم    

رزش بازار، قيمت نسبی( را مورد بررسی قرار دادند. اين مدل شامل سطوح محصول، کنترل هاي مرتبط با مقولوه )ا 

لذت جويانه و ارزش مطلوبيت( و کنترل هاي سطوح برند )تنوع برند( بود. مقاله ي بررسی تأثير اجتناب از ريسك 

در کشور استراليا انجام شوده   5443مشتري بر وفاداري نگرشی و رفتاري به برند توسط ماتزلر و همکاران در سال 

ي بر وفاداري نگرشی و وفاداري رفتاري اسوت کوه دو   است. هدف اين مقاله بررسی تأثير اجتناب از ريسك مشتر

متیير اعتماد به برند و تأثير گذاري برند به عنوان متیيرهاي ميانجی عمل می کنند. نتايج اين تحقيق نشوان موی   

دهند که يك ارتباط مثبت و قوي بين اعتماد برند و تأثيرگذاري برند بر هر دو بعد وفاداري يعنی وفاداري نگرشوی  

اري وجود دارد. همچنين با تست فرضيات تحقيق معلوم شد که اجتناب از ريسك مشتري توسط دو متیيور  و رفت

اعتماد و تأثيرگذاري برند بر هر دو بعد وفاداري تأثير می گذارد. مقاله ي بررسوی رابطوه بوين اعتمواد بوه برنود،       

ريان کفوش ورزشوی( توسوط گچتوی و     تاثيرگذاري برند، وفاداري نگرشی و وفاداري رفتاري )مطالعه موردي مشت

برنود،   به اعتماد بين رابطه بررسی مطالعه اين اصلی در کشور ترکيه انجام شده است. هدف 5418در سال  6زنگين

 روي بور  آنويون  جسوتجوي  يوك  منظور اين به باشد. می وفاداري رفتاري و نگرشی وفاداري برند، تأثيرگذاري

 5 مودت  بوه  که کردند شرکت بررسی در کننده مصرف 053شد.  انجام در ترکيه ورزشی کفش کنندگان مصرف

 مدل با شدند، پيشنهاد پژوهشی مدل چهارچوب در که ها فرضيه بودند. دسترس قابل وب مربوطه صفحه در ماه

( ارتباط مثبتی بين اعتماد به برند بوا تأثيرگوذاري   1که:  دادند نشان شدند. نتايج آزمون ساختاري سازي معادالت

 برند وجود دارد.

 ( اعتماد به برند ارتباط مثبتی با وفاداري رفتاري و نگرشی دارد.5

                                                           
1 :Reddy  
2 :Martinez et al 
3: Chaudhuri & Holbrook 
4: Behavioral Loyalty 
5: Attitudinal  Loyalty 
6: Gecti & zengin  
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 ( تأثيرگذاري برند ارتباط مثبتی با وفاداري نگرشی دارد.8

 .( برخوف انتظارات، تأثيرگذاري برند هيچ تأثير معناداري بر روي وفاداري رفتاري نداشت0

 ارتباط مثبتی داشت.( وفاداري نگرشی با وفاداري رفتاري 1

مقاله بررسی نقش ميانجی وفاداري مشتري در رابطه بين تأثيرگذاري برند، کيفيت برند، شخصويت برنود و   

در کشور پاکستان انجام شده است. اين مطالعوه   5411در سال  1نگرش مشتريان به توسعه برند توسط انوار و گلزار

 نفر از مصرف کنندگان زن در ميان سه برند مشهور مورد بررسی قرار گرفته است. نتايج نشان داد که: 504بر روي 

 بين تأثيرگذاري برند و وفاداري مشتري و نگرش مشتريان به توسعه برند ارتباط مثبتی وجود دارد. -1

 شخصيت برند و وفاداري مشتري و نگرش مشتريان به توسعه برند ارتباط مثبتی وجود دارد.بين  -5

 بين کيفيت برند و وفاداري مشتري و نگرش مشتريان به توسعه برند ارتباط مثبتی وجود دارد. -8

 بين وفاداري مشتري و نگرش مشتريان به توسعه برند ارتباط مثبتی وجود دارد. -0

ي برند و نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري وفواداري مشوتري ارتبواط مثبتوی     بين تأثيرگذار-1

 وجود دارد.

بين شخصيت برند و نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري وفاداري مشتري ارتباط مثبتی وجوود   -6

 دارد.

وفاداري مشتري ارتباط مثبتوی وجوود    بين کيفيت برند و نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري -7

 دارد.

 

 مدل مفهومی پژوهش و فرضيه ها: -0 

که در  5پس از بررسی پيشينه تحقيق که در بخش قبل در مورد آنها توضيح داده شد. مدل تحقيق انوار و همکاران

تحقيقی با عتوان بررسی تأثير تصوير برند، اعتماد به برند و تأثيرگذاري برند بر نگرش مشتريان به  5411سال 

در شهر اسوم آباد پاکستان انجام داده بود به  توسعه برند، با نقش ميانجی وفاداري به برند در ميان مشتريان زن

. الزم به ذکر است که در اين تحقيق با توجه به چارچوب نظري عنوان مدل مفهومی تحقيق حاضر در نظر گرفته شد

( اضافه شده است و تأثير اين متیير بر وفاداري به برند و 5411موجود متیير کيفيت برند به مدل انوار و همکاران )

 نگرش مشتريان به توسعه برند نيز مورد بررسی قرار می گيرد. 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی تحقيق 1شکل 

 

                                                           
1: Anwar and Golzar 
2: Anwar et al 

 برندتأثيرگذاري 

 اعتماد به برند

 تصوير برند

 کيفيت برند نگرش مشتريان به توسعه برند

 وفاداري به برند
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 :از عبارتند تحقيق اين هاي فرضيه

 تأثيرگذاري برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد. -1

 وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد.تأثيرگذاري برند بر  -5

 اعتماد به برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد. -8

 اعتماد به برند بر وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد. -0

 د بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد.تصوير برند بر نگرش مشتريان به توسعه برن-1

 تصوير برند بر وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد. -6

 کيفيت برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد. -7

 ي دارد.کيفيت برند بر وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معنادار -3

 وفاداري به برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند بيمه آسيا تأثير مثبت و معناداري دارد.-1

تأثيرگذاري برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبت و -14

 معناداري دارد.

ه برند با نقش واسطه گري وفاداري به برند بيمه آسيا تأثير مثبوت و  اعتماد به برند بر نگرش مشتريان به توسع -11

 معناداري دارد.

تصوير برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري وفاداري به برند بيمه آسويا توأثير مثبوت و     -15

 معناداري دارد.

وفاداري به برند بيمه آسويا توأثير مثبوت و    کيفيت برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با نقش واسطه گري  -18

 معناداري دارد.

 

 روش پژوهش: -1

 روش شناسی پژوهش:-1-1

تحقيقات که  چراباشد. پيمايشی می-براساس هدف کاربردي و بر مبناي روش از نوع توصيفی پژوهشاين 

توصيفی شامل مجموعه روش هايی است که هدف آن ها توصيف کردن شرايط و پديده هاي مورد بررسی است و 

ها يك تحقيق قطعی است چرا که در آن به فرضيه و از منظر قطعيت داده کند از ابزار پرسشنامه استفاده می

 آزمايی می پردازيم.

 

 جامعه و نمونه آماري:  -5-1

روش نمونه گيري ايون پوژوهش از    ين پژوهش شامل مشتريان بيمه آسيا در استان تهران می باشد.جامعه آماري ا

 اي و غيراحتمالی در دسترس می باشد.نوع تصادفی خوشه

سوسس بوه طوور    براي انتخاب نمونه ابتدا تعداد تمامی نمايندگيهاي بيمه آسيا در استان تهران مشوخص شودند و   

انتخابی نيز بوا توجوه بوه     نهايت در نمايندگی هايدر  چند نمايندگی جهت توزيع پرسشنامه انتخاب شد. تصادفی

از روش نمونوه گيوري غيور     نداشوتيم در اختيار  می کردنداستفاده بيمه مربوطه اينکه تعداد دقيق مشتريان که از 

وجه به نامحدود بوودن جامعوه آمواري از    براي تعيين حجم نمونه با تکرديم. استفاده  )آسان( احتمالی در دسترس

 فرمول کوکران استفاده شده است. 
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نفر می باشد که به دليل احتمال مشکوتی چون: مخودوش بوودن    831   با توجه به اين فرمول حجم نمونه

نفر در نظرگرفته شده شود. کوه در    044برخی پرسشنامه هاي تکميلی و يا عدم عودت برخی از آن ها، حجم نمونه

 پرسشنامه برگشت داده شده است. 813ايت نه

 .است شده ديق پرسشنامه عيتوزي برای انتخاب مناطق -1 درجدول

 

 

 : مناطق انتخابی براي توزيع پرسشنامه-1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابزار پژوهش:  -3-6

 ي حاضر پرسشنامهکه در اين پژوهش براي سنجش متیير هاي مورد مطالعه، از پرسشنامه استفاده شده است 

 قسمت عمده است: 5شامل 

اطوعات عمومی پاسخگو: در اين بخش از سؤاالت سعی شده تا اطوعات کلی و جمعيت شناختی مربوط به -1

 (.، وضعيت تأهل و درآمد، جنسيت)سن، تحصيوت ال استؤس 1پاسخ دهندگان جمع آوري شود که شامل 

براي طراحی اين بخش گويه می باشد 56که شامل تخصصی است اطوعات اختصاصی: اين بخش شامل سواالت -5

 .درجه ليکرت استفاده گرديده است 1از طيف 

 

 روايی و پايايی:  -0-7

استفاده شده است. بدين و روايی سازه  1محتوابراي بررسی روايی پرسشنامه از روش روايی  پژوهش در اين

از جمله استاد  پرسشنامه به تعدادي از صاحب نظران و اساتيد مديريت ،براي سنجش روايی محتوا صورت که

ها نظرخواهی گرديد که به اتفاق ها و ارزيابی فرضيهها در مورد پرسشراهنما و مشاور داده شده و از آن

ه همچنين براي مشخص شدن روايی سازه از روش تحليل عاملی تأييدي استفاده شدگرديدند.  ييدأپرسشنامه را ت

همچنين براي احراز پايايی پرسش نامه نيز است و نتايج نشان داد که سواالت از روايی مناسبی برخوردا هستند. 

 تا باشد 7/4 از بزرگتر بايدمقدار اين ضريب  کهاستفاده شد.  spssاز ضريب آلفاي کرونباخ با استفاده از نرم افزار 

                                                           
1.Content Validity 

 تعداد پرسشنامه قابل توزيع کد نمايندگی منطقه نمونه گيري رديف

 04 4141 پاسداران 1

 04 4154 خيابان مير داماد 5

 04 4011 تهرانسر 8

 04 4060 صادقيه 0

 04 4513 نارمك 1

 04 4881 سيدخندان 6

 04 4104 کارگر شمالی 7

 04 4471 فردوسی 3

 04 4578 شهرري 1

 04 4718 چهاردانگه 14
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می باشد که مقدار اين  18/4براي کل سواالت  کرونباخ آلفاي ضرايب(. 1173 ،1نونالی) شود واقع قبول مورد

 که نشاندهنده ي پايايی مناسب سؤاالت پژوهش می باشد. هستند 7/4 از بيشترضريب 

 

 روش تجزيه و تحليل آماري:  -3

مدل  طريق از شده پيشنهاد مفهومی الگويبعد از بررسی توزيع نرمال بودن داده ها از طريق ،  مدل، آزمون براي

 استفاده شده است. 5براي اين منظور از نرم افزار ليزرل. گرفت قرار بررسی مورد ساختاري معادالت يابی

 

 بررسی نرمال بودن توزيع داده ها:  -1-3

 spss 21با استفاده از نرم افزار  8اسميرنوف -آزمون آماري گولموگروفبراي تعيين نرمال بودن توزيع داده ها از 

 نشان داده شده است. 5استفاده شده است. نتايج نرمال بودن توزيع داده ها در جدول 

 : نتايج نرمال بودن توزيع داده ها5جدول 

 

اری تأثير گذ

 برند

اعتماد به 

 برند

وفاداری به 

 برند

تصویر 

 برند

 کيفيت

 برند

نگرش 

 مشتریان
N 893 893 893 893 893 893 

 81737 81363 81323 81793 81632 912.9 میانگین

 31698 31399 31333 31339 31663 31393 انحراف معیار

اسمیرنوف-کولموگروف  91329 813.9 .1733 81.68 81698 81389 

 31.93 31337 31.98 31.88 31.28 31393 معناداری

 

تموامی  اسوميرنوف بوراي    -مشخص است، سطح معنواداري آزموون کلمووگروف   5هاي جدول همانطور که از داده

است. در نتيجه متیيرهاي مورد  بررسی در پژوهش حاضر داراي توزيع نرمال می  41/4متیيرهاي پژوهش بزرگنر از

 باشند.

 

 تجزيه و تحليل داده هاي جمعيت شناختی پاسخ دهندگان -5-3

 است.  شده استفاده جامعه آماري هاي ويژگی بررسی منظور به توصيفی آمار از ابتدا

 :شناختی جمعيت مشخصات

درصد جامعه آماري را 70هستند که  نفر 517با  مرددهندگان پاسخ به مربوط فراوانی از نظر جنسيت بيشترين

درصد جامعه آماري را تشکيل 56نفر می باشند که 141و کمترين فراوانی پاسخ دهندگان زن با تشکيل ميدهد 

کارشناسی می باشد که  تحصيوت سطح دهندگان باپاسخ  به مربوط فراوانی بيشترين ،از نظرتحصيوتميدهد.

است که و کمترين فراوانی پاسخ دهندگان با مدرک کارشناسی به باال درصد جامعه آماري را در بر ميگيرد 85

مربوط به افرادي است که  در بازه سنی  فراوانی بيشترين درصد جامعه آماري را تشکيل می دهد. از نظر سن11

نفر مجرد هستند که  151تعداد  شوند. درصد جامعه آماري را شامل می84نفر 111ند که با سال قرار دار84تا04

نفر درآمد ماهيانه  14تنها همچنين  دهندگان نيز متاهل هستند.نفر از پاسخ 516حجم نمونه است. تعداد 1/88%

انصدهزار تومان تا يك ميليون نفر بين پ 100کل حجم نمونه است.  %11کمتر از پانصدهزار تومان دارند که کمتر از 

نفر يك تا دو ميليون تومان درآمد ماهيانه دارند که  103دهند. نمونه را تشکيل می %86تومان در ماه درآمد و 

                                                           
1. Nunnally 
2. Lisrel 
3. Kolmogorov- Smirnov 
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تومان درآمد ماهيانه دارند که  ونيلياز دو م شيبدهندگان نيز نفر از پاسخ 16نيمی از حجم نمونه است. تعداد 

 حجم نمونه است. 10%

 

 آزمون برازش مدل: -8-3

 اندازه مدل مطلوب برازش و بودن مناسب از بايد ساختاري روابط تأييد از قبل ها، مدل از کدام هر بررسی در

 مورد مدل برازش بودن مناسب معيارهاي ساير و 2X آماره بايد منظور بدين که. نمود حاصل اطمينان گيري

 قرار مجاز حدود و دامنه در آن برازش هاي شاخص تمام که است مناسب مدلی صورت بدين. گيرند قرار بررسی

( 5448)  1همکاران و گيفن که است d.f2X/ نسبت مدل، برازش هاي شاخص از يکی اساس همين بر. باشند گرفته

 برابر پژوهش اين در که است مدل مناسب برازش ي دهنده نشان نسبت اين 8 از کمتر مقادير که هستند معتقد

 معناداري است قبول قابل مدل يك براي ثابت معيار يك فاقد شاخص اين که آنجايی از. باشد می 785/5 مقدار

 باشد مدل برازش سنجش براي مناسبی شاخص تواند نمی ،(1811 هومن،) کند می تیيير نمونه حجم به توجه با آن

 .کنيم می استناد ديگر هاي شاخص به نتيجه در

 اگر که هستند معتقد همکاران و گيفن. است 5تقريب خطاي مربعات ميانگين مجذور RMSEA ديگر، شاخص

برابر  RMSEA مقدار پژوهش اين در است برخوردار مناسبی برازش از مدل باشد 43/4 از کمتر شاخص اين مقدار

 شرح به مدل هاي شاحص ساير .است برخوردار خوبی برازش از مدل که است اين ي دهنده نشان که است 47/4

 :باشند می ذيل

 تعديل برازش نيکويی شاخص (،CFI=15/4) 0تطبيقی برازش شاخص (،GFI=14/4) 8برازش نيکويی شاخص

 نزديکتر 1 به هرچه و باشند داشته قرار( 4 تا 1) طيف در بايد مذکور هاي شاخص ( مقدارAGFI=33/4) 1شده

 قرار متوسط حد از باالتر حاضر پژوهش در ها شاخص اين مقدار. دارد قرار تري مناسب وضعيت در مدل باشند

 .است پذيرش قابل نيز لحاظ اين از مدل بنابراين و دارد

 

 نتايج آزمون فرضيات: -1

معادالت  یابيمدل براي تأييد و رد فرضيات از روش مدل يابی معادالت ساختاري استفاده شده است. براي  

رابطه  قدرت  به طور کلی قاعده زير حاکم است:محاسبه شده است که  tاستاندارد و آماره  یساختاري بار عامل

مقداري بين  ضريب بتاشود. نشان داده می ضريب بتاله يبين عامل )متیير پنهان( و متیير قابل مشاهده، به وس

د. شونظر می باشد رابطه ضعيف در نظر گرفته شده و از آن صرف 8/4کمتر از  ضريب بتاصفر و يك است. اگر 

. (151 ،ص1815،باشد بسيار مطلوب است. )کوين 6/4تر از قابل قبول است و اگر بزرگ 6/4تا  8/4بين  ضريب بتا

که همبستگی متیيرها شناسائی گرديد بايد آزمون معناداري صورت گيرد. جهت بررسی معنادار بودن رابطه  یزمان

بررسی می 41/4شود. چون معناداري در سطح خطاي میاستفاده  t-valueيا همان  tبين متیيرها از آماره آزمون 

تر محاسبه کوچك 16/1از  t-valueآزمون  راي آماره يمشاهده شده ب بار عاملی هايبنابراين اگر ميزان  ،شود

. باتوجه به اين (11 ص ،همانشود، رابطه معنادار نيست و در نرم افزار ليزرل با رنگ قرمز نمايش داده خواهد شد )

 نشان داده شده است.  8خروجی ها تاييد و يا عدم تاييد فرضيه ها در جدول 

 

                                                           
1 :Gifen et al  
2. Root Mean Square Error of Approximation 
3. Goodness of Fit Index 
4. Comparative Fit Index 
5. Adjusted Goodness of  Fit Index 
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 :  نتايج آزمون فرضيات8جدول

 ضريب بتا فرضيه

(β) 

 ضريب معناداري

(t-value) 

 نتيجه

 عدم تأييد 73/3 41/4 اول

 عدم تأييد  96/3 46/4 دوم

 تأييد 47/8 01/4 سوم

 تأييد 18/0 14/4 چهارم

 تأييد 53/5 84/4 پنجم

 تأييد 11/0 16/4 ششم

 تأييد 11/8 83/4 هفتم

 تأييد 85/8 04/4 هشتم

 تأييد 11/8 03/4 نهم

 

 18تا14گري )ميانجی(: فرضيه هاي بررسی نقش واسطه

بوا  « اعتمواد، تصووير و کيفيوت برنود    »در رابطه « وفاداري»بايد نقش واسطه  18تا  14هاي براي آزمون اين فرضيه

در رابطه بين « وفاداري»بررسی شود. خوصه نتايج حاصل از بررسی نقش واسطه « نگرش مشتريان به توسعه برند»

 آمده است.   -0جدولهر يك از متیيرها در 

نتایج نقش واسطه گری وفاداری در رابطه متغیرهای اعتماد، تصویر و کیفیت برند   -9جدول  

 متیير مستقل
متیير واسطه 

 )وفاداري(

 متیير وابسته

)نگرش 

 مشتريان(

 اثر کل اثر غيرمستقيم

41/4 تاثيرگذاري برند  46/4  48/4  - 

14/4 اعتماد برند  01/4  51/4  65/4  

16/4 تصوير برند  84/4  58/4  18/4  

04/4 کيفيت برند  83/4  17/4  11/4  

 01/4تاثير مستقيم اعتماد برند بر نگرش مشتريان: 

× اعتماد برند بور وفواداري برنود    تاثير غيرمستقيم اعتماد برند بر نگرش مشتريان با نقش واسطه وفاداري = تاثير 

 51/4=  05/4×  14/4تاثير وفاداري برند بر نگرش مشتريان = 

 65/4=  51/4+  01/4تاثير کل اعتماد برند بر نگرش مشتريان = اثر مستقيم + اثرغيرمستقيم = 

 رد شد. 14تاييد شدند ولی فرضيه  18تا  11فرضيات 
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با متغیرها بررسی نقش واسطه وفاداری به برند 2شکل  

 

 بحث و بررسی-14

.با  شد تحقيق ارائه اين فرضيه در 18 تعداد موضوع،  ادبيات در جامع بررسی براساس  شد گفته که همانطور

توجه به نتايج تحليل روابط بين متیيرهاي مکنون درونی )متیير وابسته(، بيرونی )متیير مستقل( و  ميانجی 

با اين تفاوت که شدت و فرضيه  تأييد شده است.  14فرضيه 18پژوهش در مدل ساختاري، مشخص شد که از بين 

يج اين تحقيق را می توان با تحقيق مشابه اي در نتامقدار تأثير متیير مستقل بر متیير وابسته آنها متنوع بود. 

نشان داده شده  1سالهاي مختلف توسط پژوهشگران مختلف انجام شد مقايسه کرد که اين مقايسه در جدول 

 است.

 . مقايسه نتايج تحقيق با تحقيقات مشابه1جدول 

شماره 

 فرضيه

 پژوهش يجپژوهش در نتا ياتفرض يجتشابه نتا پژوهش حاضر يجنتا پژوهش ياتفرض

 يشينپ هاي

 - رد نگرش به توسعه برند -تأثيرگذاري برند 1

 - رد وفاداري به برند -تأثيرگذاري برند 5

انوار و -1815دهقانی سلطانی و همکاران  تأييد نگرش به توسعه برند  -اعتماد به برند 8

 -5411همکاران 

 -5446هاليم  -5443ماتزلر و همکاران  تأييد وفاداري به برند -اعتماد به برند  0

انوار و همکاران  -5441چادهوري و هالبورک 

جوادين و سيد -1818صالحيان فرد  -5411

 -5418گچتی و زنگين  -1831همکاران 

انوار و -1815دهقانی سلطانی و همکاران  تأييد نگرش به توسعه برند -تصوير برند 1

 1814قاسمی  -5411همکاران 

 5411انوار و همکاران  تأييد وفاداري به برند -برندتصوير  6

باتملی و  -1116باتملی و ديله  -1114آکر و کلر  تأييد نگرش به توسعه برند -کيفيت برند 7

انوار و گلزار  -1111بوشن و لوکن -5441هلدن 

5411 

  -5411انوار و گلزار  تأييد وفاداري به برند -کيفيت برند 3

انوار و گلزار -1815دهقانی سلطانی و همکاران  تأييد نگرش به توسعه برند -برندوفاداري به  1

 1814قاسمی  -5411انوار و همکاران  -5411
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نگرش مشتريان به توسعه برند با -تأثيرگذاري برند  14

 ي به برندنقش واسطه گري وفادار

 - رد

اعتماد به برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با  11

 واسطه گري وفاداري به برندنقش 

 5411انوار و همکاران  تأييد

تصوير برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با  15

 نقش واسطه گري وفاداري به برند

  5411انوار و همکاران  تأييد

کيفيت برند بر نگرش مشتريان به توسعه برند با  18

 نقش واسطه گري وفاداري به برند

 5411 انوار و گلزار تأييد

 

 پيشنهادات مبتنی بريافته هاي پژوهش:-11

با توجه به نتايج حاصل از پژوهش حاضر، مديران شرکت بايد به منظور ايجاد وفاداري مشتريان توش کنند. البته 

بايد به اين مسئله توجه نمود که عوامل مختلفی بر وفاداري مشتريان شرکت هاي بيمه اي تأثيرگذار است لذا 

بايد اين عوامل را شناسايی کنند و فعاليت هاي شرکت را در جهت افزايش وفاداري هماهنگ کنند تا محققان 

مزايايی سرشاري عايد شرکت شود. البته بايد توجه کرد بعد از ايجاد وفاداري در مصرف کنندگان، مسئله حفظ آن 

مديريت ارتباط با مشتري می تواند مطرح می شود که نيازمندي هاي خاص خود را به همراه دارد. در اين خصوص 

تضمينی براي بقاي مصرف کنندگان به وجود آورد. مشتريان راضی و وفادار حاضر به پرداخت قيمتی باالتر براي 

دستيابی به برند مورد نظر خود هستند. هرچه برندي در ذهن مشتري مهم تر باشد، وي حاضر است که در معادله 

ا بسردازد، چون برند خود براي وي ارزش آفرين است. امروزه بيشتر شرکت هاي ارزش، هزينه بيشتري ر -هزينه

بيمه اي براي مشتريان بزرگ )و خصوصاً مشتريان سازمانی خود( پيام بريك تولد، سال نو و ... می فرستند. اما با 

نان دشواري نيست. استفاده از تکنولوژي هايی چون تلفن همراه ارسال چنين پيامی براي تمام مشتريان کار آنچ

تماس با مشتري يك ماه قبل از اتمام تاريخ بيمه ي او و نشان دادن اهميتش، بسيار مهم است. شايد در نگاه 

نخست صرف چنين هزينه هايی و آموزش کارکنان براي ايجاد روابط انسانی قدرتمند با مشتريان مقرون به صرفه 

ار سازمان هايی است که در اين مسير گام بر می دارند. تجربه مثبتی نباشد، اما نتايج بلند مدت گرانبهايی در انتظ

که مشتريان در استفاده از خدماتی بيمه اي در سال ابتدايی دارند، باعث خواهد شد تا دفعه بعد نيز براي تمديد 

ن جديد به بيمه خود اقدام کنند و با توصيه به ديگران جهت استفاده از بيمه شرکت مورد نظر باعث جذب مشتريا

شرکت هاي بيمه خواهد شد. بنابراين با افزايش کيفيت خدمات خود جهت افزايش وفاداري و جذب مشتريان 

 جديد اقدام کرده ايم.

جهت عامل اعتماد به برند پيشنهاد می گردد که نمايندگان بيمه اطوعات دقيقی از چگونگی جريان هاي 

می ( تهيه  و آنها را به صورت گرايشهايی به مشتريان خود را ارائه سياسی و جیرافيايی ) اقلي –مالی  –اقتصادي 

 –دهند . بهتر است بخشی از اين گرايشها شامل مجموعه اي از اطوعات توصيفی از وضع جاري مسائل اقتصادي 

شد. قانون گذاري و ... بوده و بخشی نيز شامل تحليل و بررسی اين اطوعات بصورت يکسارچه با –سياسی  –مالی 

اين گرايشها می تواند مشتريان را در تحليل و تصميم گيري جهت بيمه کردن اموال ، فعوليت هايشان راهنمايی و 

آنها را از مقدار ريسك احتمالی آگاه سازد و نيز پيشنهاد می گردد که جهت ايجاد و اعتماد به برند، بيمه مرکزي 

ا اجرا کند. با اين شرح که محدوده زمانی، شرح تعهد، آيين نامه هايی را به صورت واحد يکسارچه طراحی ر

چگونگی اجراي تعهد و رسيدگی به نحوه ي اجراي تعهدات ناظر بر فعاليت هم از نحوه ي اجرا و زمان آن به خوبی 

آگاه شوند و هم از اينکه خدمات درخواستی آنها به درستی انجام می شود اطمينان حاصل نمايند. مطالب ذکر شده 

می شود که مصرف کننده دخالت ارتباط خود را با برند حفظ کرده در صورت مشاهده ي اجراي درست سبب 
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تعهدات رابطه ي خود را با برند تکرار نمايد و اين نيز خود بيان گر وفاداري بوجود امده است در مشتري می باشد و 

 مشتريان را راغب به اشاره خدمات خريد بيمه گذاري نمايد. 

تصوير برند پيشنهاد می گردد که بيمه آسيا فعاليت هاي تبليیاتی خود را در رسانه هاي رسمی جهت عامل 

مانند صدا و سيما گسترش داده و نيز از شبکه هاي مجازي نيز در بسيتر هاي غير رسمی و عاميانه به معرفی برند و 

ه نوعی از آگهی تلويزيونی و به صورت انواع خدمات خود بسردازد و نيز پيشنهاد می گردد که از ريسورتاژ آگهی ک

مستند گونه است استفاده نمايد و در اين آگهی به شرح رسالت سازمان انواع خدمات ارائه شده و چگونگی اجرا و 

حيطه ي تعهدات بسردازد با توجه به اينکه اين نوع تبليغ داوري عمق اطوعات بيشتر است می تواند تصوير روشن 

 به نمايش بگذارد. و راصخی را از عمومی

با توجه به اينکه در پژوهش حاضر مشخص شد يکی از عوامل تأثيرگذار بر وفاداري و گسترش برند، کيفيت 

برند هم است، مديران شرکت هاي بيمه بايد در ابتدا عوامل مؤثر بر اين متیير را شناسايی کرده و در نهايت در 

ند. در حقيقت پيش رفتن در جهت تقويت کيفيت درک شده جهت تقويت کيفيت برند در نظر مشتريان توش کن

بايد در اهداف بلند مدت شرکت ها منظور گردد. زيرا از اين طريق می توانند ارزش برند خو و همچنين وفاداري را 

شرکت بيمه  در مشتريان ايجاد کنند و در نهايت سود بيشتري کسب کنند. زيرا مشتريان تحت تأثير کيفيتی که از

ک می کنند، وفاداري خود را افزايش داده و موجبات تبليیات دهان به دهان را مهيا می سازند. استفاده از ادرا

خدمات به روز و کارآمد، خدمت رسانی در محل سوانحی که شامل بيمه می شود، رفتار مناسب، شفافيت، صداقت 

اهداف کيفيتی خود می رساند، بلکه تصويري  و اطوع رسانی مناسب، پاسخ گويی و ... جملگی نه تنها سازمان را به

قدرتمندتر از برند در ذهن مشتريان ايجاد می کند. توش شرکت هاي بيمه بايد به سمت ارائه خدمات با کيفيت از 

طريق نوآوري در ارائه خدمات و کسب احترام و اعتبار توسط مشتريان صورت پذيرد تا در فضاي رقابتی حاکم با 

 .ود بتوانند سهم بازار بيشتري را بدست آورندافزايش عملکرد خ
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