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 بررسي تاثير نام تجاري  بر ميزان فروش خدمات بيمه اي

 )مورد مطالعه: خدمات بيمه آسيا(
 

 

 مریم سقاي طوسي

 دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

 

 چکیده

ـه   ـخا  ناامروزه در محیط رقابتی الزم است کـه مـدیران مؤسـسات، توانایی هایـشان را درتعیین عوامل م ت

محصول براي بخش هایی از بازار که تمایـل بـه جـذ  و خـدمت کردن به آن را دارند، توسعه دهند. مدیران 

ـاا  موسسات باید تشخیص بدهند که چه چیزي بـراي مشتریان آنها در بازار هدفشان مه  است و  ـنه ن چگو

 .قوت مؤسسه با ناا  قوت رقبایـشان مورد ماایسه قرار می گیرد

ـگرا«  شپژوه ـبت  ـجاري مب حاضر به بررسی تاثیر متغیر »سن برند« بر »عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان ت

ـها  ـسایر متغیر ـستای   ـتاثیر م ـند«،  ـسن بر ـیر » ـنار متغ ـست. در ک ـته ا ـسیا پرداخ ـمه ا محصول خدمات بی

ـجا ـیدي در ای ـمل کل ـشان  دشامل»اعتماد به برند«، »هویت برند» و »کیفیت ادراک شده« نیز بر »عوا ـنام ون

ـسیون  ـسیر و رگر ـیل م ـستگی، تحل ـهاي همب ـمون  ـستا آز تجاري مببت گرا« سنجیده شده است. در این را

 انجام گرفت.AMOS 22و SPSS 22چندگانه توسط نرم افزارهاي

ـشده«  ـیت ادراک  نتایج نشان دادند از بین متغیرهاي فوق، تاثیر مستای  متغیرهاي »اعتماد به برند« و »کیف

ـشان داد »بر متغیر  ـی  ن عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا« معنی دار است. نتایج این تحا

ـثر  ـشتر از ا ـگرا، بی که  شدت تاثیر غیر مستای  سن برند بر عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت 

 مستای  آن است.

 واژه هاي کليدي: 

 شده، عوامل کليدي در ایجاد نام ونشان تجاري مثبت گرا. کاسن برند، اعتماد برند، هویت برند، کفيت ادر
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 مقدمه

در سال هاي اخیر بسیاري از شرکت ها به این باور رسیده اند که یکی از بارزترین دارایی آنها برندهاي محصوالت و خدمات انها 

ـنه  همی باشد. در دنیاي پیچیده و پرچالش امروز، همه افراد چه به عنوان یک فرد و چه ب ـبا گزی ـکار،  عنوان یک مدیر کسب و 

ـسازي  ـساده  ـندها در  ـندي بر ـسا  توانم هاي روزافزون و تالش براي کاهش زمان تصمی  گیري و انتخا  مواجه اند. بر این ا

ـبر تصمی  گیري مشتري در کاهش ریسک و تعریف انتظارات آنها بسیار ارزشمند است.  ـند  ـصول میتوا ـبراي مح ـسب  برند منا

محصول در بازار تاثیر داشته باشـد که این به نوبه خود میتواند بر میزان موفایت محصول و به دست آوردن سه   يموضع گیـر

نام تجاري را میتوان به عنوان مشخصه  اجتماعی در بازاریابی معرفی نمود. (.1391)صنایعی و کتابی، بازار بیشتر، اثرگذار باشد. 

ـصرف یاین مشخصه با اولین شروع مصرف کاال  ـیت  م ـمی در یهن ـاش مه ـفاگر ن ا خـدمت توسط مصرف کننده آغاز شده و ای

ـصرف  ـعداد م ـفزایش ت ـهت ا ـجاري در ج ـنام ت ـسرمایه  ـین  کننده ازجنبه هاي مختلف این نام تـجاري مـیباشد که میتوان از ا

د. دراین میان ناش یهنیت  رکنندگان استفاده نمود  و ترجیحات مصرف کنندگان را  به سمت کاالهایی با سن بیشتر هدایت ک

ـند  از آن  ـستفاده میک ـخدماتی  ا ـیا  ـکاالیی  ـنده از  ـصرف کن ـکه م مصرف کننده  ازنام تجاري بسیار اساسی است . هنگامی  

ـکه  ـسازمانهایی  ـهدف  ـمود  . خاطراتی دریهن خود  نگهداري میکند  که میتوان  از آن براي پیشبرد  اهداف فروش استفاده ن

ریابی فعالیت دارند ارائه خدمات و محصوالتی مناسب  براي برانگیختن این نوع از احساسات مشتریان است که ادربازرگانی و باز

ـیابی  موجب جلب رضایت مشتري می شود و بستر را براي وفاداري و حفظ مشتري مهیا می سازد. یکی از مهمترین اهداف بازار

ـصرف  مدیریت تااضا که این پژوهش برآن است تا پی ببرد این ـهاي م است که آیا میتوان این مدیریت را از طری  تاثیر سطح 

ـفروش (. 1386کننده بر رفتار خرید اعمال کرد)کاتلر و آمسترانگ،  پژوهش حاضر به بررسی بررسی تاثیر نام تجاري  بر میزان 

 خدمات بیمه اي شرکت بیمه اسیا میپردازد.

 فرضیات پژوهش:

 زان فروش خدمات بيمه اسيا تاثير دارد.يکيفيت ادراک شده از برند بر م -1

 اعتماد به برند بر ميزان فروش خدمات بيمه اسيا تاثير دارد. -2

 هویت برند بر ميزان فروش خدمات بيمه اسيا تاثير دارد. -3

 سن برند بر ميزان فروش خدمات بيمه اسيا تاثير دارد. -4

 مدل مفهومی پژوهش
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 مبانی نظری و پیشینه پژوهش

ـست ییک ـنام .از مهمترین استراتژیهاي هر سازمانی براي پیروزي در نبرد تجارت تدوین مدیریت و چش  انداز نام تجاري خود ا

ـسازمان  ـتا  ـشود  ـمدیریت  ـجاد و  ـیف، ای ـقت تعر تجاري به عنوان رکن و اسا  بازي رقابتی امروز، عنصري است که باید به د

ـبادي، گوشرکتها بتوانند با تکیه بر این ستون خیمه  ـبه آ ـق  بزنند) ـسودآوري را ر ـشتر  ـچه بی (. 1390اه کسب و کار خود، هر

ـخدمات  ـیا  ـکاال  ـیز دادن  برندیانام تجاري، عبارت است از یک اس ، اصطالح، عالمت، نشان یا طرح که با هدف شناسایی و تمی

ـشد)کاتلر،  یک سازمان از کاال و خدمات مشابه سازمان دیگر بکار می رود و موجب متمایز شدن آنها ـهد  ـنام 1384خوا ـیک   .)

ـهد داد و  تجاري موجب افزایش ابداع و نوآوري نیزشده و انگیزه الزم براي جستجوي ویژگیهاي جدید را به تولید کنندگان خوا

ـجاري  ـهاي ت ـبین مارک سبب ایجاد تنوع در کاال و امکان ح  انتخا  بیشتري براي مصرف کنندگان می گردد و با ایجاد رقابت 

( نام و نشان تجاري را سمبلی میداند که با 2004)1(. آکر1384به نوعی جنگ نام هاي تجاري رابوجود می آورد)کاتلر،  فمختل

ـکاپفرر1998، 2تعداد زیادي دارایی و تعهد یهنی پیوندخورده است و هدف آن شناسایی و تمایز محصول است)کلر  .)3 (1997 )

ـیک ابیان میکند: »نام تجاري یک کلمه یا یک نم ـقی  ـصول اخال ـها و ا د، ایده و جمله و فهرست طویلی از مشخصه ها، ارزش 

ـگی و 2001، 4محصول یا خدمت را خالصه می کند )میتال و کاماکورا ـصالت، ویژ (. یک نام تجاري، چکیده اي است از هویت، ا

ـست ب(. می توان گفت که ارزش ویژه ي برند بدون شناخت و آزمایش دقی  منا1384تفاوت)کاتلر،  ع آن قابل فه  و شناخت نی

ـنی از  ـصویر یه ـصول دارد  : ت ـنده از مح ـصرف کن ـیک م چرا که ارزش برند ریشه در دومنبع دارد: الف: سطح تجربه اي که 

ـما در 2008برند)بوردر،  ـست. ا ـبوده ا ـساده اي  (. به نظر میرسد که مدیریت نام تجاري در یک یا دو دهه ي گذشته کار نسبتاً 

ـکان  دنیاي امروز، مدیریت نام تجاري عالوه بر اینکه از نظر ارزش سهام شرکت، سودآوري و ارزش سرمایه حایز اهمیت است ام

 دارد بسیار پیچیده باشد که یکی از دالیل آن ماهیت پویاي بازار جهانی امروز است

 عوامل موثر بر ترجیح برند

ـن ❖ ـشده بر ـکاران دکیفیت ادراک شده : کیفیت برند یا همان کیفیت ادراک  ـشتري)بو و هم ـسط م (، ادراک 2009 ؛تو

ـلی،  مصرف کننده از کیفیت کلی یا برتري یک محصول یا خدمت نسبت به گزینه هاي دیگر تعریف می شود. بطور ک

ـکه آن  ـهدفی  کیفیت ادارک شده به عنوان »ادراک مشتري از کیفیت یا برتري کلی یک محصول/خدمت با توجه به 

ـشده  محصول/خدمت داشته و نسبت ـیت ادراک  به سایر محصوالت/خدمات موجود در بازار «، تعریف شده است. کیف

 
1Aaker 
2Keller 
3Kapferer 
4Mittal and Kamakura 
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ـستراتژیک، روي  ـسالح ا ـیک  ـنوان  ـبه ع یک ضرورت رقابتی است و امروزه اکبر شرکت ها به کیفیت مشتري محور 

ـگام ر( زیرا کیفیت ادراک شده، محور اصلی ایجاد ارزش افزود براي یک ب1393آورده اند)ایمانی و ایوبی،  ـقوي هن ند 

 (.2013، 5خرید آن توسط مصرف کننده می باشد)گیل و همکاران

 
5Gil, et al. 
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مشتریان مایل به درک  .اعتماد برند : عبارت است ازدرجه توانایی وظرفیت برنددربرآوردن وعده ها وقول هاي داده شده ❖

(،اعتماد را 1995)6فوکویاما. دهویت برندهایی هستندکه توانایی بشتري دربرآوردن وعده ها و ایجاد اطمینان درآنهادارن

انتظار وجود رفتارهاي با قاعده، درست و همیاري دهنده ، در یک جامعه که بر پایه معیارهاي مشترک بخشی ازاعضاي 

فوکویامامعتاداست،تحوالت فناورانه همواره ناش اعتمادرادردرک رفتارهاي  .آن جامعه شکل میگیرد، تعریف میکند

 (.2013، 7رجسته ترخواهدکرد)چاده وري و هولبروکبتجاري مانند بازاریابی،

سن یک برند تجاري به عنوان مشخصه اجتماعی و جمعیت شناسی نام تجاري به صورت یهنی شناخته  سن برند: ❖

و شروع مصرف فیزیکی این نام تجاري و ناش خاص آن در بازار در چهار بعد مورد  ثبت برند میشود.سن نام تجاري،با

یرد: فیزیکی،اجتماعی،شناختی و روانی. این در زمان نتیجه گیري و قضاوت به سختی به حسا  می گبررسی قرار می 

آیند، بنابراین این مایا  براي سن درک شده بر اسا  عوامل اجتماعی و فیزیکی براي یک نام تجاري توسعه داده می 

 (.1393شود)دوستار و همکاران، 

رزشی که در بازار دارند، متفاوت اند. در یک طرف برندهایی هستند که توسط او  برندها در میزان قدرت آگاهی برند : ❖

اکبر مصرف کنندگان شناخته شده نیستند، در طرف دیگر برندهایی وجود دارند که خریداران آگاهی نسبتاً باالیی به 

ت. به عبارت ساده تر، به سآنها دارند.آگاهی برند به مفهوم قدرت گره هاي اطالعاتی درباره یک برند در حافظه فرد ا

معناي توانایی مصرف کننده براي شناسایی برند در شرایط مختلف است که با ایجاد ارتبا  میان عناصر برند و رده ي 

(. بنابراین، آگاهی برند، 1389محصول و تحت تاثیر موقعیت هاي خرید و مصرف، به محصول هویت می بخشد)کلر، 

ند بی نهایت ماندگار باشد و براي مصرف کننده کنار گذاشتن بندي که کامالً ادارایی محسو  می شود که می تو

 (.1389، 8شناخته شده، بسیار مشکل است)آکر

هویت برند: در واقع جوهر اصلی هربرند است. هر شرکت با تعریف هویت برند خود این پیام را به شرکاي تجاري،  ❖

سازمانی و با چه اهدافی هستی . به بیان دیگر شرکت با تعریف  همشتریان و کارکنان سازمان خود میدهد که ما چگون

این هویت تصویر یهنی مطلو  خود را براي شکل گیري در یهن مشتري در آینده ترسی  مینماید.هویت بخشی به هر 

، گبرند فرآیندي است که مستلزم تعریف این هویت، عینیت بخشیدن به آن در نمادها و لوگوهاي تجاري سازمان )رن

( ونیزپایش دائ  کلیه فعالیتهاي عملیاتی وتبلیغاتی سازمان براي همسوبودن با آن هویت است. به طورمبال …فرم و 

یک شرکت خدمات پرداخت الکترونیک میخواهد در یهن مشتریان خود به عنوان شریکی قابل اطمینان ناش بسته و 

خا  اول مشتري در فضاي رقابتی خود تبدیل گردد. در واقع تبا توجه به اهمیت عامل اطمینان در مبادالت مالی، به ان

قابل اعتماد بودن و پایداري شرکت در شرایط مختلف اقتصادي و توان مالی آن به عنوان اجزاي تشکیل دهنده هویت 

شرکت عمل نموده و می بایست کلیه فعالیتهاي شرکت از نحوه برخورد پرسنل مرکز تما  آن با مشتریان، نحوه و 

ت زمان رفع مغایرت هاي مالی ایشان، ادبیات، پوشش و نحوه ارایه خدمات کارشناسان پشتیبانی، نام و عالمت دم

. در ارتباطی هدفمند و یکپارچه با یکدیگر برندي را شکل دهند که این تصویر را به صورت پایدار خل  …تجاري و 

 (.1394نمایند)بلوچی و همکاران، 

 
 

 

 
6Fukuyama 
7Chaudhuri & Holbrook 
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بررسی عوامل موثر بر اعتماد به برند و تأثیر آن بر اطمینان مصرف "، پژوهشی با عنوان 1394در سال  یحامد کرم ❖

انجام داد. جامعه آماري این  "(کنندگان و وفاداري به برند در صنایع لبنی )مطالعه موردي: محصوالت لبنی چوپان

نفر به عنوان  380می باشد که با استفاده از فرمول کوکران تعداد  90 - 92ای  مشتریان شرکت سایپا در طی سال حت

هاي تحای  از ضریب همبستگی نمونه آماري انتخا  شده و اطالعات از بین آنها جمع آوري گردید. براي آزمون فرضیه

ش ویژه برند از مدل آکر استفاده گردید در این مدل ارزش زپیرسون و رگرسیون چندگانه استفاده شد. براي سنجش ار

 .ویژه برند داراي چهار مولفه شامل آگاهی نسبت به برند، کیفیت ادراک شده، تداعی برند و وفاداري به برند می باشد

د بر نبررسی تاثیر سن بر"، پژوهشی با عنوان 1394سید محمد علی فایه موسوي و فاطمه مکارمی اسفرجانی در سال  ❖

انجام دادند. روش پاژوهش از نوع توصیفی همبستگی است.  "کسب مزیت رقابتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

جامعه آماري این تحای  شامل افراد مصرف کننده کاالهاي مصرفی است . داده هاي این پژوهش از طری  پرسشنامه و 

آوري شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات بدست  عنفر و به روش تصادفی ساده جم 111نمونه اي متشکل از 

آمده از رو هاي آماري رگرسیون و شبکه عصبی مصنوعی است. نتایج بدست آمده نشان داد که میان متغیر هاي 

 پژوهش رابطه معنادار وجود دارد.

مسئولیت اجتماعی  ن، در تحایای به بررسی ناش کیفیت ادراک شده برند در رابطه بی2014لیو و همکاران در سال  ❖

شرکت و ترجیحات برند پرداخته اند. یافته هاي ایشان نشان داده که نه تنها مسئولیت اجتماعی شرکت بر ترجیحات 

 برند اثرگذار است بلکه میزان تاثیر آن از طری  کیفیت ادراک شده نیز تعدیل پذیر است.

قیمت برند فروشگاه بر قصد خرید -روشگاه و تصویرف، در پژوهش خود تحت عنوان » اثر تصویر 2012در سال  9دیالو ❖

برند فروشگاه: برنامه کاربردي براي بازار در حال ظهور«عوامل متعددي را به منظور توضیح رفتار خرید از برندهاي 

ک رقیمت برند فروشگاه و ریسک د-فروشگاه مورد تأکید قرار داده است. این مااله، به بررسی اثر تصویر فروشگاه، تصویر

کننده  مصرف 363شده نسبت به برندهاي فروشگاه بر قصد خرید برند فروشگاه در برزیل پرداخته است. نمونه آماري را

قیمت برند فروشگاه برقصد خرید برند فروشگاه -تشکیل میدهند. نتایج حاکی از تأثیر درک تصویر فروشگاه و تصویر

 ست.اازطری  تأثیر ریسک درک شده نسبت به برند فروشگاه 

اثر تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روي تصویر برند و "، از پژوهشی تحت عنوان 2011در سال  10وو و همکاران ❖

بررسی اثرات مستای  تصویر فروشگاه و کیفیت خدمات بر روي تصویر برند و قصد خرید  "PLBقصد خرید براي 

PLB نجیگري ریسک درک شده و آگاهی از قیمت، در این ااست. اي مااله همچنین به بررسی اثرات غیر مستای  با می

مشتري از داروخانه هاي زنجیره اي است. یافته هاي حاصل از این پژوهش نشان  360روابط است. نمونه مورد نظر، 

. کیفیت خدمات، داراي اثر مستای  2دارد.  PLB.تصویر فروشگاه داراي اثر مستای  و مببتی بر قصد خرید از 1دهنده: 

اثر میانجیگري در ارتبا  بین تصویر برند  PLB. ریسک درک شده از محصوالت 3است.  PLBتی بر روي تصویر بو مب

 .دارد PLBو قصد خرید مصرف کنندگان از 

 

 

9Diallo 

10Wu et al. 
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 روش شناسی پژوهش

ـنی راه  ـی ، یع ـخا  روش تحا ـکار، انت ـسترین  ـترین و حسا در اجراي یک تحای  پس از انتخا  موضوع و تعیین اهداف، مهم

ن به اهداف تحای  است. معموالً هر موضوعی را با روشهاي مختلفی می توان تحای  نمود و البته در مجموع، یکی از آنها درسی

علمی ترین و عملی ترین و بطور کلی، مناسبترین روش ممکن است. در انتخا  این روش، محا  باید عالوه بر موضوع، اهداف، 

مکانی و امکانات موجود خود را نیز در نظر بگیرد. انتخا  روش تحای  براي محا   وضعیت جامعه مورد بررسی،شرایط زمانی و

ـصورت یک هنر است که از بین روشها و مراحل گوناگون، روش و مراحلی را برمی ـمی  ـموازین عل ـصول و  گزیند که بر اسا  ا

 (.1384:35)خاکی، .پذیرد

ـسیا  جامعه همبستگی نیز می باشد. -پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـهاي ا ـمه  ـکه از بی آماري پژوهش کلیه مشتریانی هستند 

ـسطح نمونه آماري شامل مشتریانی هسطح شهر تهران اقدام به خرید خدمات بیمه اسیا می کنند.  ستند که از شرکتهاي بیمه 

ـعداد ـنه شهر تهران اقدام به خرید خدمات بیمه اسیا می کنند. تعداد این مشتریان، نامحدود است، بنابراین ت ـبراي  نمو ـماري  آ

ـشد.  بدست می آید 384جامعه نامحدود تعداد  ـمی با ـیدانی  ـنه اي و م ـصورت کتابخا ییي و . روش گرد آوري اطالعات به  روا

ـشتر اعتبار  پرسشنامه ها قبالً توسط محااین دیگري بررسی و تایید شده است اما در پژوهش حاضر، جهت اطمینان هر چه بی

ـیت، دابتاز روایی پرسشنامه ها،  ـته و در نها ـصورت گرف ـطه  ا هر پرسشنامه به سمع و نظراساتید مربوطه رسیده، اصالحات مربو

ـنالی براي تعيين پایایيمورد تایید قرار گرفت  ـنون  ـهارات  ـفاي 1978)11از آلفاي کرونباخ استفاده می شود. طب  اظ ـگر آل (ا

ـصه ابزرگتر باشد، نتیجه معتبر خواهد بود. این روش بر 7/0کرونباخ از  ـکه خصی ي محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیري 

ـمده از  ـست آ هاي مختلف را اندازه گیري می کند، به کار می رود که با استفاده از آلفاي کرونباخ، ضریب اعتماد داده هاي به د

ـنر SPSSاین پرسشنامه ها به کمک نرم افزار آماري  ـها در  ـشنامه  ـباخ پرس ـفاي کرون ـشود. آل ـفزار ممحاسبه می   SPSS 22ا

 محاسبه شد که نتایج را در جدول زیر مشاهده می کنی :
 

 منبع
آلفاي 

 کرونباخ

شماره 

 گویه ها

تعداد 

 گویه ها
 متغيرها

 اعتماد به برند 5 1-5 0/767 1394بلوچی و همکاران، 

 هویت برند 6 6-11 0/720 1394بلوچی و همکاران، 

 سن برند 3 12-14 0/820 1394فایه موسوي و مکارمی اسفرجانی، 

 کیفیت ادراک شده 5 15-19 0/810 1392تاج زاده نمین و اسمعیل مشرفی، 

 4 20-27 0/850 2009، 12چانگ و لیو
عوامل کلیدي در ایجاد نام 

 نشان تجاري مببت گرا و

 

 
11Nunnally 

12Chang and Liu 
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 تجزیه و تحلیل داده ها

 آزمون فرضیه های پژوهش

 ی مثبت گرا اثر معناداری دارد.رسن برند بر عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجا ❖

ـستگی 0.05نتیجه گرفته می شود در سطح خطاي  sigبا توجه به مادار ضریب همبستگی و  ـعدم همب ـبر  ـنی  ، فرض صفر مب

بین دو متغیر »سن برند« و »ترجیح برند« رد می شود و می توان گفت با افزایش سن برند  شرکت سهامی بیمه آسیا درفروش 

 افزایش می یابد. %77آن با شیب  محصوالتش، الویت

 

 عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا-سن برندآزمون همبستگی 

 سن برند عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا

عوامل کليدي در ایجاد نام ونشان تجاري 

 مثبت گرا

همبستگی 

 پیرسون

1 **.768 

 Sig. (2-tailed)  .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 اعتماد به برند بر عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا اثر معناداری دارد. ❖

، فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی دو متغیر »اعتماد به برند« و »عوامل کلیدي در 0.05در سطح آلفاي  sigبا توجه به مادار 

ـفاي   دایجا ـسطح آل ـمون در  ـستگی  0.05نام ونشان تجاري مببت گرا« رد می شود. بنابراین آز ـادار همب ـست. م ـنی دار ا مع

ـضریب نیز معنادار است.  0.01بدست آمده است. این آزمون در سطح آلفاي  %95پیرسون برابر با  با توجه به مادار بسیار باالي 

ـیز  ـسیا ن همبستگی، نتیجه می گیری  با افزایش سطح اعتماد به برند شرکت سهامی بیمه آسیا، اولویت و ترجیح خدمات بیمه ا

 ایش می یابد.فزبشدت ا

 عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا-اعتماد به برندآزمون همبستگی 

 اعتماد به برند یجاد نام ونشان تجاری مثبت گراعوامل کلیدی در ا

عوامل کلیدی در 

ایجاد نام ونشان 

 تجاری مثبت گرا

همبستگی 

 پیرسون

1 **.947 

Sig. (2-tailed)  .000 
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 نام ونشان تجاری مثبت گرا هویت برند بر اثر معناداری دارد. عوامل کلیدی در ایجاد ❖

ـند« و 0.05در سطح آلفاي  sig، با توجه به مادار 13-4در جدول  ـیت بر ـیر »هو ـستگی دو متغ ، فرض صفر مبنی بر عدم همب

ـفاي   ـسطح آل ـمون در  ـست.  0.05»عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا« رد می شود. بنابراین آز ـنی دار ا مع

ـادار  0.01% بدست آمده است. این آزمون در سطح آلفاي 42ون برابر با مادار همبستگی پیرس ـبه م نیز معنادار است. با توجه 

ـسیا  ـمه ا تاریباً باالي ضریب همبستگی، نتیجه می گیری  با افزایش هویت برند در ایهان مشتریان، اولویت و ترجیح خدمات بی

 نیز افزایش می یابد.

 

 کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گراعوامل -هویت برندآزمون همبستگی 

 هویت برند عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا

عوامل کلیدی در 

ایجاد نام ونشان 

 تجاری مثبت گرا

همبستگی 

 پیرسون

1 **.419 

Sig. (2-tailed)  .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 فیت ادراک شده از برند بر عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا اثر معناداری دارد.کی ❖

، فرض صفر مبنی بر عدم همبستگی دو متغیر »کیفیت ادراک شده برند« و »عوامل 0.05در سطح آلفاي  sigبا توجه به مادار 

ـنا ـفاي  برکلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا« رد می شود. ب ـسطح آل ـمون در  ـادار  0.05این آز ـست. م ـنی دار ا مع

ـسیار  0.01% بدست آمده است. این آزمون در سطح آلفاي 97همبستگی پیرسون برابر با  ـادار ب نیز معنادار است. با توجه به م

ز بسیار افزایش نیباالي ضریب همبستگی، نتیجه می گیری  با افزایش کیفیت خدمات بیمه اسیا ، اولویت و ترجیح این محصول 

 می یابد.

 عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا-کیفیت ادراک شده برندآزمون همبستگی 

 عوامل کلیدی در ایجاد نام ونشان تجاری مثبت گرا
کیفیت ادراک شده 

 از  برند

عوامل کلیدی در 

ایجاد نام ونشان 

 تجاری مثبت گرا

 972.** 1 همبستگی پیرسون

Sig. (2-tailed)  .000 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 تحلیل مسیر

ـمی  ـیروي  ـیره  پ روش تحلیل مسیر که به آن تحلیل  مسیر تیپ یک نیز گفته می شود، به نوعی از الگوي رگرسیون چند متغ

ـنون  کندو در آن به جاي در نظر گرفتن ضرایب وزنی هر سوال ، میانگین ـیر مک ـجاي متغ وزنی سواالت محاسبه می شود و به 

 مربوطه در مدل قرار می گیرد.

ـجا  ـصورت یک ـبه  ـیانجی  تحلیل مسیر روش توسعه یافته مدل هاي رگرسیون است،در این نیز متغیر هاي مستال و وابسته و م

ـظري مدل پژوهش حاضر است،این مدل با توجه به مد 13-4مورد تحلیل قرار می گیرند. شکل  ل مفهومی و با پشتوانه مبانی ن

 تدوین شده است:

 

ـضریب  ـشتر  ـادار بی در مدل فوق، ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده، واریانس و کواریانس را روي مسیرها مشاهده می کنی .م

ـمی ـسته  ـهاي واب ـادار  مسیر به معناي تاثیر بیشتر بوده و ماادیر مببت به معناي تاثیر مببت و موجب افزایش متغیر  ـشودو م

منفی نیز به معناي تاثیر منفی و موجب کاهش ماادیر متغیرهاي وابسته می گردد. مطاب  تحلیل مسیر صورت گرفته شده، در 

 ادامه، جدول ضرایب رگرسیونی و آزمون فرضیه هاي پژوهش صورت گرفته و نتایج مشاهده می گردد.

 مدل
ر مقدا ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

 (tبحراني)

 داريسطح معني

(sig) ضرایب انحراف معيار ضرایب 

 کيفيت ادراک شده          

د 
جا

 ای
در

ي 
يد

کل
ل 

وام
ع

ت 
ثب

ي م
ار

ج
ن ت

شا
 ون

ام
ن

را
گ

 

0.388 0.018 0.508 21.547 0.000 

 0.000 10.380 0.244 0.018 0.183 اعتماد برند           

 0.130 1.513 0.014 0.007 0.011 هویت برند          
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 0.002 3.121 0.051 0.020 0.063 سن برند          

 0.000 21.427 0.736 0.025 0.531 سن برند

 فرضيه اول: سن برند بر عوامل کليدي در ایجاد نام ونشان تجاري مثبت گرا اثر معناداري دارد.

ـجاري  با توجه به الگوي تحلیل مسیر و جدول فوق ، ضریب استاندارد ـشان ت ـنام ون ـجاد  مسیر سن برند بر عوامل کلیدي در ای

ـبا 0.05در سطح خطاي  sigمی باشد. با توجه به مادار  0.051مببت گرا،  ـکه  ـنا  ـبدان مع ـشود،  ـمی  ـید  ، فرضیه پژوهش تای

 واحد افزایش می یابد. 0.051افزایش یک واحد سن برند بیمه اسیا ، ترجیح این برند به انداه 

 اعتماد به برند بر عوامل کليدي در ایجاد نام ونشان تجاري مثبت گرا اثر معناداري دارد. فرضيه دوم:

ـجاري  ـشان ت با توجه به الگوي تحلیل مسیر و جدول فوق ، ضریب استاندارد مسیر اعتماد برند بر عوامل کلیدي در ایجاد نام ون

ـبا 0.05در سطح خطاي  sigمی باشد. با توجه به مادار  0.244مببت گرا،  ـکه  ـنا  ـبدان مع ـشود،  ـمی  ـید  ، فرضیه پژوهش تای

 واحد افزایش می یابد. 0.244افزایش یک واحد اعتماد برند بیمه اسیا ، ترجیح این برند به انداه 

 نشان تجاري مثبت گرا اثر معناداري دارد. فرضيه سوم: هویت برند بر عوامل کليدي در ایجاد نام و

ـجاري  با توجه به الگوي تحلیل مسیر و ـشان ت جدول فوق ، ضریب استاندارد مسیر اعتماد برند بر عوامل کلیدي در ایجاد نام ون

ـنابراین، 0.05در سطح خطاي  sigمی باشد. با توجه به مادار  0.014مببت گرا،  ، دالیل کافی براي رد فرض صفر وجود ندارد ب

ـجاري فرضیه سوم پژوهش رد می شود، بدان معنا که که در بررسی اثر همزم ان متغیرها بر عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان ت

 مببت گرا اسیا ، اثر هویت این برند معنادار نیست و این متغیر را می توان بی تاثیر دانست.

 فرضيه چهارم: کيفيت ادراک شده از برند بر عوامل کليدي در ایجاد نام ونشان تجاري مثبت گرا اثر معناداري دارد.

ـجاري با توجه به الگ ـشان ت وي تحلیل مسیر و جدول فوق ، ضریب استاندارد مسیر اعتماد برند بر عوامل کلیدي در ایجاد نام ون

ـنابراین، 0.05در سطح خطاي  sigمی باشد. با توجه به مادار  0.508مببت گرا،  ـجود دارد ب ، دالیل کافی براي رد فرض صفر و

یش یک واحد کیفیت ادراک شده برند بیمه  اسیا ، ترجیح این برند به اندازه فرضیه پژوهش تایید می شود، بدان معنا که با افزا

 افزایش می یابد. 0.508
 
 
 

 نتیجه گیری و بحث

ـهی  ماوله برندسازي و مدیریت برند امروزه طرفداران متعددي در دنیاي بازاریابی دارد. در بخش خدمات، برنـدها بـه عنـوان را

هدف نهایی هر کسب و کـاري باـا و رشـد .ختن خود و ایجاد تصویر در یهن مشتریان هستندسریع براي شناسایی و متمایز سا

ـنـد  .اسـت ـمـدت نیازم ـسـودآوري بلند ـنـد.  ـضمین ک ـسازمان را ت ـاـاي  ـنـد ب ـیـدار مـیتوا ـمدت و پا فروش و سودآوري بلند

رقراري این ارتبا  بایـد شـرایطی فراه  آید برقــراري ارتبــاطی بلندمــدت و مســتحک  بــا مصــرف کنندگان است. براي ب

ـشد.ارتبا   ـفادار با ـبه آن و ـجه  ـند و در نتی ـندگیاش بدا که مصرف کننده نسبت بـه برنـد احسـا  پیدا کند، آن را جزیی از ز

ـهد)چن و  ـقرار د ـتاثیر  ـحت  ـشرکت را ت ـیت ارزش  ـفروش و درنها مصرف کننده و برند می تواند رفتار مصرف کنندگان دیگر، 

ـته 2012، 13همکاران (.اهمیت مدیریتی استراتژي هاي برند به صورت مفهومی بیان شده و بصورت تجربی اثبات شده است. یاف
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ـاان،  ـند)فید و ده ـمی کن ـیت  ـستراتژي را حما ـین 1393هاي حاصل شده، کارایی هزینه و اثذبخشی درآمد براي این ا (. از ا

ـسی اریابی قرار گرفته است.روست که برند و مزایاي آن مور توجه مدیران باز در راستاي مطالب بیان شده، پژوهش حاضر به برر

ـستای   ـتاثیر م ـظور  ـست.بدین من ـسیاپرداخته ا ـمه ا ـخدمات بی ـصول  ـسیا « در مح ـمه ا برخی عوامل موثر بر ترجیح برند »بی

ـترجیح متغیرهاي »کیفیت ادارک شده، »اعتماد برند« و »سن برند« بر »عوامل کلیدي در ایجاد نام ونش ـبت گرا) ان تجاري مب

 برند(« ارزیابی شده است که در این میان،تاثیر غیر مستای  متغیر »سن برند« بررسی شده است.

ـسیا ،  در این پژوهش طی آزمون هاي آماري انجام گرفته شده، نتیجه گرفته شد کیفیت ادراک شده برند شرکت سهامی بیمه آ

ـند« و باالترین میزان همبستگی مببت را با »عوا ـماد بر مل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا« دارد. پس از آن »اعت

سپس، »  « و »سن برند« و در انتها نیز، »هویت برند« باالترین میزان همبستگی با »عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري 

 مببت گرا« داشته اند.

ـشان در بررسی اثر همزمان متغیرهاي »کیفیت ادراک شده« ، »اعتماد برند«، »هویت برند« و »سن برند« نیز بر »اولوین نام و ن

ـیر  ـپس از آن، متغ ـست  ـشته ا ـترجیح آن دا تجاري«، متغیر کیفیت ادراک شده برند داروگر در بیمه اسیا  باالترین تاثیر را بر 

 اعتماد به این برند اثرگذارترین متغیر بر ترجیح این برند بوده است.

ـیانجی »  همچنین نتایج ـاش م نشان دادند اثر متغیر »سن برند« بر »عوامل کلیدي در ایجاد نام ونشان تجاري مببت گرا« با ن

ـکه در  ـبت  ـخاطرات مب ـبه  ـجه  تاثیر خاطرات مببت « بیشتر بوده است. بدان معنا که مصرف کنندگان خدمات بیمه اسیا با تو

ن برند، آن را به سایر برندها ترجیح می دهند. بدون درنظر گرفتن این ، یهن خود از این محصول و برند دارند، با افزایش سن ای

نسبت ترجیح این برند پایین تر است. بنابراین، با توجه به این نتایج و اثر سایر متغیرها بر ترجیح برند بیمه اسیا  عوامل و تولید 

یجه اعتماد مشتریان به این محصول، با ایجاد ساباه کنندگان این خدمات  می بایست با در نظر گرفتن کیفیت این کاال و در نت

درخشان در یهن مشتریان و ثبت  تاثیرگذار)از هر لحاظ، کیفی، ظاهري و ...( اولویت محصول و برند خود را در ماایسه با سایر 

 برندها افزایش دهند.

 

 پیشنهادات پژوهش مبتنی بر فرضیات تحقیق

نکه سن برند رابطه مستای  با ترجیح برند دارد، لذا تولید کنندگان می بایست با بدلیل آپیشنهاد می گردد  فرضیه اول: ❖

توجه فراوان به فرایند تولید، کیفیت، توزیع، افزایش سن برند خود را با رضایت مشتري و درنتیجه، وفاداري آنان همراه 

 داشته باشند.

ـند، پیشنهاد می گردد شـرکت هاي تولیدکننده  براي افزافرضیه دوم:  ❖ ـبه بر ـشتریان  ـضایت م یش اعتماد و درنتیجه، ر

ـبـات  .برنامه ویژهاي داشته باشد ـفـاداري را اث ـبا و ـشتري  ـضایت م ـماد و ر ـبین اعت ـطه  نتایج پژوهش هاي زیادي، راب

ننمـوده اند. از جمله موارد نارضایتی و عدم اعتماد مصرف کنندگان به برند خاص می تواند کیفیت پایین این برند، عدم 

ـبا ر ـنابراین  قابت پذیري آن با برندهاي خارجی و عدم استفاده کافی از فناوري روز جهت ارایه کیفیت برتر  و ... باشد. ب

ـجه،  رفع این موارد و موارد مشابه، تولیدکنندگان می بایست اعتماد مشتریان خود را جلب کرده و رضایت آنان و در نتی

 وفاداري مشتریان را جلب کند.

ـنـد )ادراک فرضیه سوم:  ❖ ـصـویر بر ـسـازمان( و ت پیشنهاد می گردد میزان انطبـاق هویـت برنـد )تعیـین شـده توسـط 

شـده توسـط مصـرف کننـده( و شخصـیت برنـد تعیین گردد. از آنجا کـه انطبـاق هویـت برنـد و تصـویر برنـد تعیین 

ـمع آ ـصورت ج ـصـرفکننده میزان موفایت یک سازمان در برندسازي است، در  ـسـازمان و م ـعات از  ـنده وري اطال کن

ـطب  ـبـه مخا ـسـتی  ـبـه در میتوان تعیین نمود که یک سازمان تا چه حد در برندسـازي موفـ  بـوده و پیـام خـود را 

 رساندهاست.
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ري از آنجا که کیفیت ادراک شده تاثیر بسیار قوي بر ترجیح برند دارد و مطمئناً وفادافرضیه چهارم: پیشنهاد می گردد  ❖

ـخود  ـند  به برند را در پی دارد، لذا به مدیران پیشنهاد می شود در راستاي افزایش کیفیت ادراک شده در محصوالت بر

 گام بردارند.
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