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مقدمه
امروزه بخش خدمات ،بهعنوان يک بخش قدرتمند ،بر جهان غرب حاكم است .بیشتر مردم،
درآمد خود را از راه مشاغل خدماتی تأمین میكنند (لیندگرن .)2004 ،با اينحال ،پژوهشهاي
اندكی درمورد نقش برند در حوزۀ بازاريابی خدمات ،بهويژه در زمینة هويت برند خدماتی و عوامل
تقويتكننده و مؤثر بر آن ،انجام شده است (كريشنان .)2001 ،امروزه بسیاري از سازمانها به
اين باور رسیدهاند كه يكی از باارزشترين دارايیهايشان ،برند محصولها و خدمات آنهاست.
پژوهشگران زيادي نیز به اين موضوع اشاره كردهاند كه ايجاد برند قدرتمند ،يكی از عوامل
كلیدي براي دستیابی به مزيت رقابتی و بقاي بلندمدت در بازار است (سانتوس و همكاران،
 .)2013يک برند قدرتمند ،هم براي مشتري و هم براي سازمان ارزش ايجاد میكند .با توجه به
نظر ديب و سیمیان ( )1993برند در بخش خدمات ،در مقايسه با بخش محصول ،قدرتمندتر
عمل میكند؛ زيرا به ايجاد وفاداري بیشتر در مشتري و ثبات در خريدوفروش منجر میشود
(باترا .)2010 ،برند قوي ،به شناسايی خدمات شركتها از سوي مشتري كمک میكند.
بري ( )2000معتقد است يک برند خدماتی قدرتمند ،اعتماد مشتري به خريد غیر عینی را
افزايش میدهد و او را قادر میسازد خدمات ناملموس را تصور و درک كند و از اين طريق،
احساس ريسک مالی و اجتماعی را در مشتري كاهش میدهد .بر همیناساس ،از برندسازي به
عنوان پايه و اساس بازاريابی خدمات در قرن بیستويكم ياد میكنند .برند در بخش خدمات،
تحول بسیاري داشته است؛ بهعنوان مثال ،در ابتدا در صنعت هتلداري بسیار كمرنگ بود ،اما
امروزه داشتن نامها و مارکهاي مختلف ،بسیار مهم تلقی میشود (ديب .)1993 ،در اين راستا
هويت برند ،تعیینكنندۀ فرديت ،آرمانها و اهداف ،ارزشها و عالئم شناسايی برند خدماتی است.
اگرچه طی دهة گذشته ،صنعت بیمه در ايران رشد قابل قبولی داشته است ،هنوز آنطوركه
بايد به نیازهاي اولیة مشتريان خود نگاه عمیقی نكرده است .با افزايش تعداد شركتهاي بیمهگر،
رقابت میان آنها نیز بهطور چشمگیري افزايش يافته است و پیامدهايی چون كاهش فروش و
سهم بازار بر اين نكته صحه میگذارند .درنتیجه ،نكتة كلیدي در موفقیت راهبردهاي بازاريابی،
درک و توجه ويژه به توسعة هويت برند است .مروري بر پیشینة پژوهش نشان میدهد عوامل
متعددي از قبیل فرهنگ بازاريابی ،هويت بصري برند ،مديريت ارتباط با مشتري ،ارتباطهاي
يكپارچة بازاريابی و شخصیت برند ،بهعنوان عوامل حیاتی و مؤثر در توسعة هويت برند خدماتی
مطرحاند .در اين پژوهش ،با توجه به نقش اساسی برند در سازمانهاي خدماتی بهويژه در صنعت
بیمه ،سعی شده است تا عوامل مورد نظر براي قدرتمندسازي و دستیابی به مزيتی بیشتر از مزيت
برند فعلی ،در صنعت بیمة ايران بررسی شوند.
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پیشینة نظری پژوهش
هویت برند

هويت برند همان جوهرۀ برند است .مهمترين و منحصربهفردترين ويژگیهاي برند ،در هويت آن
نمايان میشود .هويت برند عبارت است از معنا و مفهوم نام تجاري كه از سوي شركت ،مطرح و
ارائه شده است (جونس .)2009 ،به اعتقاد آكر ( ،)2002هويت برند ،مجموعهاي منحصربهفرد از
تداعیهاي نام تجاري است كه برنامهريزان و طراحان برند ،خواهان ايجاد آناند .اين تداعیها،
آن چیزي است كه نام تجاري بر آن داللت دارد و نیز وعدهاي است كه به مشتريان میدهد.
درواقع ،اساس و جوهرۀ برندسازي آن است كه شركتها تالش كنند كه برندهايی با تداعیهاي
قوي و قدرتمند ،مطلوب و منحصر بهفرد بیافرينند (كستلیک.)2008 ،

توسعة برند خدماتی

توسعة برند خدماتی عبارت است از استفاده از نام تجارياي كه شركت درحال حاضر براي
خدمات خود يا بهمنظور معرفی خدمتی جديد در طبقة خدمات جديد خود از آن استفاده میكند
(سالتن و برونل .)2008 ،هنگامیكه مصرفكنندگان با يک خدمت جديد از طرف سازمانی كه
داراي نامی آشناست مواجه میشوند ،برخالف جديدبودن خدمت ،نوعی آشنايی با آن احساس
میكنند .درواقع ،خدمت جديد ممكن است يادآور خدمات اصلی يک شركت باشد و احتمال دارد
كه مصرفكنندگان ،ارزيابی اولیة خود از خدمت جديد را بر پاية آنچه از خدمات سازمان در ذهن
دارند ،قرار دهند (آكر .)1991 ،موفقیت يا شكست توسعة برند به چند عامل وابسته است كه
عبارتند از :تداعیهاي مصرفكننده ،تطبیق محصول جديد با برند شركت ،كیفیت ادراکشده (آكر
و كلر ،)1993 ،نوع اطالعاتی كه با توسعة برند گسترش داده میشود ،نوآوربودن براي
مصرفكنندگان ،میزان خالقیت بهكاررفته در توسعة برند )سالیناس و پرز )2009 ،و میزان
آشنايی مصرفكنندگان با برند مادر (مارتینز و همكاران2009 ،؛ شینین.)2000 ،

هویت برند خدماتی

هويت برند خدماتی عبارت است از يک چشمانداز راهبردي براي مشخصكردن اين امر كه
چگونه برند خدمات ،بهطور عمده از سوي ذينفعان درک میشود (آكر .)1996 ،اين تعريف به
عنوان يک پسزمینه و خط مشی براي توسعة هويت برند خدماتی از سوي آكر و يوآكیمزتالر
بیان شده است .در يک تعريف گسترده میتوان گفت چشمانداز هويت برند خدماتی ،از طريق
شخصیت برند سازمان ،هويت بصري برند ،مديريت ارتباط با مشتري ،ارتباطهاي يكپارچة
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بازاريابی و فرهنگ بازاريابی ،منعكس و مشخص میشود .اين تعريف را میتوان بهطور خاص
براي خدمات و برند درنظر گرفت؛ زيرا اين ابعاد ،از چالشها و ويژگیهاي سازمانهاي خدماتی
هستند كه بازاريابی خدمات با آن روبهروست (بري)1980 ،؛ بنابراين ،هويت برند خدماتی ،يک
ساختار چندبعدي شامل فرهنگ بازاريابی ،هويت بصري برند ،مديريت ارتباط با مشتري،
ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی و شخصیت برند است.

فرهنگ بازاریابی

1

فرهنگ بازاريابی بهطور كلی جزء مهمی از فرهنگ سازمان است (چرناتونی .)2010 ،فرهنگ
بازاريابی بهعنوان يک قانون نانوشته ،درواقع مجموعهاي از الگوهاي مشترک ،ارزشها و
اعتقادهاست كه به افراد كمک میكند با درک عملكرد بازاريابی ،هنجارهاي رفتاري خود را در
سطح سازمان با آن همسو كنند (وبستر .)1995 ،بهعبارت ديگر ،فرهنگ بازاريابی به الگويی از
ارزشها و باورهاي مشترک اشاره دارد كه به افراد در درک وظیفه و كاركرد بازاريابی كمک
میكند (هامبورگ .)2000 ،فرهنگ درصورتی بر اثربخشی اقدامهاي سازمان تأثیر میگذارد كه
قوي باشد و با شرايط و اهداف سازمان سازگاري داشته باشد .رفتار افراد در سازمان ،بیش از آنكه
با دستورهاي مديران ارشد شكل گیرد ،بهوسیلة فرهنگ سازمانی تعیین میشود .قدرت نهفته در
فرهنگ ،بر ارزشها و هنجارهاي رفتاري درحال توسعه تأكید دارد .براساس اين تعريف میتوان
مشاهده كرد كه فرهنگ بازاريابی ،اهمیت ويژهاي براي عملكرد بازاريابی قائل است كه آن نیز به
نوبة خود ،وحدت و مشتريمحوري را در سطح سازمان فراهم میكند .در اين راستا ،مفهوم
بازاريابی ،يک فرهنگ سازمانی خاص را تعريف میكند :مجموعهاي از باورها و ارزشهاي
مشترک ،بر اهمیت مشتري در راهبرد و عملیات سازمان تأكید میورزد .تکتک ابعاد فرهنگ
بازاريابی ،هم براي شركتهاي خدماتی و هم شركتهاي تولیدي ،نسبتاً مهم پنداشته میشوند،
اما بهطور شايان توجهی ،هر بعد از اين ابعاد ،اهمیت بیشتري براي شركتهاي خدماتی دارد.
يكی از داليل اهمیت خاص فرهنگ بازاريابی براي شركتهاي خدماتی اين است كه همزمانی
تحويل و دريافت (تولید و مصرف) خدمات موجب میشود كاركنان و مشتريان ،بهطور فیزيكی و
روانی به هم نزديک باشند .خط مشیها و رويههايی كه براي اين كاركنان مقرر میشوند،
پیامدهاي ارادي و غیر ارادي دارند؛ زيرا از چشم مشتريان پنهان نیستند .بهعبارتی ديگر ،هیچ

1. Marketing culture
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مجال و فضايی براي كنترل كیفیت رفتار كاركنان و رفتار خريد مشتريان وجود ندارد (كاپفر،
.)2004

هویت بصری برند

1

با بررسی ادبیات هويت برند میتوان به اين نتیجه رسید كه تمايل به استفاده از نماد يا لوگو،
بیش از توجه به ساير ابعاد برند بوده است؛ بهعنوان مثال ،آكر ( )1996توضیح میدهد كه چگونه
نماد قوي ،انسجام و ساختار هويت را فراهم میكند ،سبب شناسايی آسان میشود و عموم مردم
را بهخود جلب میسازد .در همین راستا آكر و همكاران ( ،)2000براي بیان ارزش راهبردي
نمادها استدالل میكنند كه مهمترين بخش از آرم يک سازمان ،توانايی آن در ايجاد استعارههاي
بصري است كه فرايند پیچیدۀ برقراري ارتباط با برند را آسان میسازد .استعارههاي بصري،
مجموعهاي قدرتمند از نمادهايی هستند كه بهويژه در بخش خدمات -كه هیچ جنبة ملموس و
مشخصی وجود ندارد -از اهمیت بسیار برخوردارند (بیل .)1993 ،كلر ( )2003معتقد است با توجه
به ماهیت نامحسوس ارائة خدمات ،صاحب سازمان میتواند از نماد براي انتقال هويت برند به
شیوهاي عینیتر و واقعیتر استفاده كند .طراحی هويت برند ،راهی است كه به مشتريان كمک
میكند تا سازمان را بهخاطر بیاورند و اغلب سبب بازگشت آنها به سازمان میشود (آكسلسون،
 .)2007طراحی صحیح هويت برند ،يكی از قويترين ابزارهاي بازاريابی و بیانگر ارزشها و
بینش راهبردي يک شركت در قالب تصويري ثابت و پايدار است تا مشتريان با آن آشنا شوند و
به آن خو بگیرند (بلومباک .)2005 ،اهمیت برند ،با عناصر عینی و ملموس آن مشخص میشود
كه اين سطح ملموس ،مشخصكنندۀ هويت برند سازمان است ،اما بهدلیل اينكه عناصر آن در
بخش خدمات ،عینی و ملموس نیست ،هويت برند خدماتی ،از طريق عواملی مانند نام سازمانی،
آرم سازمان ،لباس متحدالشكل كاركنان و -...كه همه به هويت بصري يک برند كمک میكنند-
گسترش میيابد (كاپفر.)2008 ،
2

مدیریت ارتباط با مشتری

مديريت ارتباط با مشتري ،راهبردي براي كسبوكار است كه براي بهینهسازي سوددهی،
درآمدزايی و رضايت مشتري از راه ساماندهی ارائة خدمات براساس نیازهاي مشتري و مطابق
اصول مشتريمحور و پیادهسازي فرايندهاي مشتريمحوري طراحی میشود .در شرايط دشوار
1. Corporate visual identity
2. Client relationship management
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رقابت ،ارتباط بههنگام و سازمانيافته با مشتريان ،مناسبترين راه افزايش رضايت مشتري،
افزايش فروش و درعین حال ،كاهش هزينههاست (چرناتونی .)2010 ،مديريت ارتباط با مشتري،
در توسعة هويت برند ،از اهمیت ويژهاي برخوردار است .با مطالعة ادبیات پژوهش مشخص
میشود كه مديريت ارتباط با مشتريان ،با مفاهیم بسیاري مانند بازاريابی (وارگو ،)2006 ،بازاريابی
رابطهمند (دانكن ،)1997 ،بازاريابی خدمات (بري )1983 ،و هويت برند (آكر )2004 ،در ارتباط
است و از عوامل كلیدي رشد در بخش خدمات بهشمار میرود .امروزه فعالیتهاي بازاريابی،
درحال حركت از معامله ،بهسوي برقراري ارتباط دوطرفه و سودمند است (هولت .)2002 ،از
اينرو ،براي توسعة هويت برندهاي خدماتی ،بهكارگیري يک رويكرد رابطهاي ،حائز اهمیت است.
منشور هويت برند اشاره میكند كه زيربناي هويت برند روابط كاركنان با يكديگر ،مشتريان و
ساير ذينفعان است (بنگستون .)2010 ،آنگ و همكاران ( )2006توضیح میدهند كه امروزه
سازمانهاي خدماتی به برقراري ارتباط ،بیش از ارائة خدمات توجه دارند .بهدلیل لمسناپذيري و
تنوع خدمات ،سازمانها براي كاهش خطر برداشت منفی نسبت به فعالیتهاي خود بايد روابطی
مبتنی بر اعتماد برقرار سازند .مديريت ارتباط با مشتريان ،سبب افزايش برنامههاي هويتی
سازمان میشود (كمپبل و همكاران.)2010 ،

ارتباطهای یکپارچة بازاریابی

1

ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،بهعنوان مفهومی بینالمللی در سال  1990شناخته شد و
بهطورگسترده بهكار گرفته شد ،اما با وجود اين ،هنوز درک مشتركی بین معناي واقعی آن و
برداشت عمومی جامعه وجود ندارد .ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،فرايندي راهبردي و نه تاكتیكی
است و عبارت است از فرايند كسبوكار راهبردي براي برنامهريزي ،توسعه ،اجرا ،ارزيابی و
هماهنگی برنامههاي ارتباطی سازمان با برند ،مصرفكنندگان ،مشتريان و مخاطبان خارجی و
داخلی در طول زمان (شولتز .)1998 ،از طرفی ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،فرايند برنامهريزي
بازاريابی و فرايند راهبردي كسبوكار براي پیادهسازي راهبردهاي ارتباطهاي بازاريابی و ارتباط
مؤثر با تمام كانالهاي تحويل پیام مشتريان براي توسعة برند سازمانی است (كیتچین.)2004 ،
هدف ارتباطهاي بازاريابی ،توسعة تصوير مناسب از سازمان در بین گروههاي هدف است؛
درحالیكه ممكن است تالشهاي ارتباطی ،بیهوده و بیاثر باشد و سبب برداشت غلط و منفی از
برند شركتهاي بزرگ شود (بالمر .)1995 ،براي جلوگیري از اين برداشت ،ارتباطهاي يكپارچة

)1. Integrated marketing communications (IMC
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بازاريابی ،نقشی كلیدي را در تشكیل تصوير سازمان و هويت برند ايفا میكند .بهمنظور توسعة
هويت برند خدماتی ،برقراري مكانیسم ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،ضروري است و بنابراين،
بايد يكی از ابعاد هويت برند خدماتی را تشكیل دهد (هان و سونگ.)2008 ،

شخصیت برند

1

يكی از داليل استفاده از مفهوم شخصیت برند ،شناخت عمیقتر مصرفكنندگان است .سازمانها
براي جايگاهيابی و ايجاد تمايز تالش میكنند از مفهوم شخصیت برند استفاده كنند و در طول
زمان ،جايگاه منحصربهفردي در ذهن مصرفكنندگان ايجاد كنند .شخصیت برند بهعنوان
مجموعهاي از ويژگیهاي انسانی درمورد برند تعريف میشود (آكر .)1997 ،دو نكته از اين تعريف
مشخص میشود؛ اول اينكه عالمتهاي تجاري ،يک شخصیت استعاري دارند و فقط شامل يک
مفهوم تحتاللفظی نیستند .دوم اينكه ،برند بهصورت نمادين سبب برجستهسازي سازمان میشود
(زنیستن .)2008 ،شخصیت برند ،ويژگیهاي انسانی است كه به برند نسبت داده میشود .اين
ويژگیها ،بخشی از هويت برند را تشكیل میدهند (كمپبل و همكاران .)2010 ،هرچه بین
ويژگیهاي شخصیتی افراد و نامونشان ،هماهنگی بیشتري وجود داشته باشد ،احتمال انتخاب آن
نامونشان از سوي افراد بیشتر است .ديويد آكر عقیده دارد برندها با تعريف شخصیت انسانی خود،
وعدهاي را به مصرفكنندگان میدهند .اين ويژگیها نیز مانند تصوير ،در اثر فعالیتهاي سازمان
در ذهن مصرفكننده ايجاد میشود .شخصیت برند عبارت است از مجموعهاي از ويژگیهاي
انسانی كه بهگونهاي با برند مرتبط میشود (بهآبادي .)1388 ،شخصیت برجسته ،نقشی اساسی در
ايجاد هويت برند و ارزش عاطفی آن ايفا میكند .در ادبیات برند و بازاريابی خدمات ،شخصیت
برند بهطور گسترده بررسی شده است .بري ( )2000ادعا میكند كه سازمانهاي خدماتی با
قويترين عالمتهاي تجاري ،بهطور آگاهانه به دنبال ايجاد يک شخصیت متمايز براي برند خود
صرفا سودگرايانه يا عملكردي است و به دنبال ارائة
ً
هستند .شخصیت برند ،چیزي فراتر از منافع
يک پیام ويژه به مصرفكنندگان در نتیجة تماس آنها با سازمان است (مکكالم.)1999 ،
پیشینة تجربی پژوهش
پژوهشهاي انجامشده در حوزۀ برند بسیار گسترده است .با اينحال ،امروزه تمركز بیشتر اين
تحقیقها ،بر محصول است و كمتر در حوزۀ خدمات انجام میگیرد .مطالعهها درمورد تفاوت بین
مارکهاي محصولها و خدمات نشان میدهد كه محصولها و خدمات ،ويژگیهاي متنوعی دارند
1. Brand personality
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و بايد در ارتباط با برند ،بهطور جداگانه بررسی شوند؛ بنابراين ،محققان به اين امر اشاره دارند كه
ويژگیهاي خدمات ،چالشهايی جدي را براي بازاريابان در پی خواهد داشت (هرسی.)2007 ،
چارچوبهاي نظري متعددي براي مفهوم هويت نام تجاري وجود دارد .آكر ( )1996سیستمهاي
توسعة هويت نام تجاري را در چهار بعد محصول ،سازمان ،شخص و نماد ،برنامهريزي كرده است؛
درحالیكه يوآكیمزتالر ( ،)2000مدل آكر را از طريق گنجاندن «جوهرۀ نام تجاري» و «بسط هويت
نام تجاري» تكمیل كردند .چرناتونی ( )1999توجه به چشمانداز ،فرهنگ ،موقعیت ،شخصیت و
روابط را بهعنوان اجزاي هويت نام تجاري درنظر گرفته بود .كاپفر ( )2004مدل ششضلعی منشور
هويت نام تجاري را توضیح داد كه عبارت بود از جنبههاي شخصیت ،فرهنگ ،تصوير از خود،
انعكاس ،رابطه و عوامل فیزيكی .درحالت كلی ،خالصهاي از نتايج پژوهشهاي پیشین در زمینة
ابعاد توسعة هويت برند خدماتی را میتوان در جدول زير بیان كرد:
جدول.1پژوهشهادرحوزۀابعادهویتبرندخدماتی 
پژوهشها 

پژوهشگران 

هويت بصري سازمان و ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی

آكر ()2000؛ سیموس ()2005؛ وانريل ()2001؛ واندل
()2005؛ چرناتوري ()2006
كلر ()2003؛ هاريس و فلمینگ ()2005؛ واندن ()2006
كلر ()2006؛ ريچی ()2006
واندن ()2005؛ چرناتوري ()2006
آكر ()2000؛ پاو و چنلو ()2000؛ چرناتوري ()2006؛
سوونی و براندون ()2006؛ اسمیت ()2007؛ گورسوار
()2008
كلر ()2001؛ لی و پارک ()2007

شخصیت برند و ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی
فرهنگ بازاريابی و شخصیت برند
شخصیت برند و هويت بصري سازمان
شخصیت برند و مديريت ارتباط با مشتري

ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی و مديريت ارتباط با مشتري


اهداف پژوهش
هدف اصلی اين پژوهش ،تحلیل عوامل مؤثر بر توسعة هويت برند خدماتی در شركت بیمة ايران
در استان اردبیل است.
مدل مفهومی پژوهش و فرضیهها

شكل  1مدل مفهومی پژوهش را نشان میدهد .اين مدل ،براساس مبانی نظري و مطالعههاي
آكر و اسالتر ( )2005پیشنهاد شده است و تأثیر پنج بعد فرهنگ بازاريابی ،هويت بصري برند،
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مديريت ارتباط با مشتري ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی و شخصیت برند بر توسعة هويت برند را
نشان میدهد.


پارچةبازاریابی:
ارتباطهايیک
 تعامل
بازاريابی
رسالت

 ثبات راهبردي
 زيرساختهاي سازمانی ارزيابی و برنامهريزي ( دانكن،

)1997
شخصیتبرند:
 قوت ،استحكام خبرگی ،جذابیت صالحیت ،موفقیت خالقیت ،بهروزبودن -صداقت ،درستی (آكر)2000 ،



مدیریتارتباطبامشتري:
 راهبرد مشتري راهبرد تعامل با مشتري راهبرد خلق ارزش كاركنان -فرايندها (لیندگرن)2004 ،


هویت برند
خدمات ی



هویتبصريبرند :
 لوگو تركیب ،رنگ
 عالمت اختصاري
 تايپوگرافی -شعار (اسمیت)2009 ،



فرهنگبازاریابی:
 جهتگیري راهبردي بهرهوري فعالیتها تناسب اطالعات بازاريابی ارزشها ،هنجارها -رفتار ،معانی (متسونر)2005 ،


شکل.1چارچوبهویتبرندخدماتی 
منبع:آكرواسالتر 2005،

با توجه به مدل فوق ،فرضیههاي پژوهش به شكل زير تدوين میشود:
 .1فرهنگ بازاريابی ،تأثیري مثبت بر توسعة برند خدماتی دارد.
 .2هويت بصري برند ،تأثیري مثبت بر توسعة برند خدماتی دارد.
 .3مديريت ارتباط با مشتري ،تأثیري مثبت بر توسعة برند خدماتی دارد.
 .4ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،تأثیري مثبت بر توسعة برند خدماتی دارد.
 .5شخصیت برند ،تأثیري مثبت بر توسعة برند خدماتی دارد.
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روششناسی پژوهش
از آنجاكه اين پژوهش بر آن است كه عوامل مؤثر بر توسعة هويت برند خدماتی را بررسی و
تجزيه و تحلیل كند ،از نظر هدف ،كاربردي و از نظر اجرا ،تحلیلی -توصیفی از شاخة همبستگی
است .جامعة آماري اين پژوهش ،شامل نمايندگان بیمة ايران در سطح استان اردبیل ،بالغ بر 112
نمايندگی و شعبه است .با توجه به محدودبودن تعداد اعضاي جامعة آماري ،از طريق روش
كلشماري ،تمامی جامعة آماري بهعنوان نمونه درنظر گرفته شده است .ابزار اولیة گردآوري
دادهها در اين پژوهش پرسشنامه است كه از مرور ادبیات نظري گرفته شده است .بخش اول
پرسشنامه ،مربوط به سؤالهاي عمومی و جمعیتشناختی پاسخدهندگان است و بخش دوم،
مربوط به  31سؤال تخصصی است .توزيع سؤالهاي مربوط به متغیرها عبارت است از :فرهنگ
بازاريابی  5سؤال ،شخصیت برند  5سؤال ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی  5سؤال ،مديريت ارتباط
با مشتري  5سؤال ،هويت بصري برند  5سؤال و توسعة هويت برند  6سؤال .براي حصول
اطمینان از روايی پرسشنامه ،روش روايی محتوا بهكار گرفته شد .بهاينترتیب كه ابتدا پرسشنامة
تأيیدشده از سوي تنی چند از استادان گروه مديريت در دانشگاههاي استان ،در بین يک نمونة
30تايی توزيع و جمعآوري شد .سپس ضريب پايايی يا ثبات درونی پرسشنامه براساس دادههاي
بهدستآمده با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ محاسبه شد كه مقدار آن در بعد فرهنگ بازاريابی
 85درصد ،شخصیت برند  77درصد ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی  80درصد ،مديريت ارتباط با
مشتري  80درصد ،هويت بصري برند  82درصد و توسعة هويت برند خدماتی  90درصد و ضريب
آلفاي كرونباخ كل پرسشنامه نیز  94درصد است.

یافتههای پژوهش
از لحاظ جمعیتشناختی ،حدود  93/3از پاسخدهندگان ،مردان و مابقی زنان هستند .میزان
تحصیالت  30درصد از آنها ديپلم و فوق ديپلم 50 ،درصد لیسانس و  20درصد فوق لیسانس
هستند .همچنین بیشترين فراوانی مربوط به ردۀ سنی  36الی  50سال با  67درصد است و افراد
با  15الی  20سال سابقة كار 58 ،درصد از كل جامعة آماري را تشكیل میدهند .همچنین براي
مشخصكردن ويژگیهاي مربوط به متغیرهاي پژوهش ،میانگین هريک از ابعاد و مفاهیم اصلی
پژوهش در جدول زير مشخص شده است.
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جدول.2میانگینوانحرافمعیارعواملهویتبرندخدماتی 
بعد 

میانگین 

انحرافمعیار 

فرهنگ بازاريابی
شخصیت برند
ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی
مديريت ارتباط با مشتري
هويت بصري برند
توسعة هويت برند

3/83
3/97
3/80
3/72
3/84
3/72

0/42
0/39
0/44
0/54
0/53
0/52

حداكثر 

حداقل 
3
3
2
2
2
2

5
5
5
5
5
5

همانطوركه مشاهده میشود ،از بین اين عوامل ،شخصیت برند و مديريت ارتباط با مشتري ،به
ترتیب ،بیشترين و كمترين میانگین را دارند .براي تجزيه و تحلیل دادهها ،از تحلیل رگرسیون چندگانه
استفاده شده است .همانطوركه در جدول  3مشاهده میشود ،با ورود هر متغیر به معادلة رگرسیون،
میزان  Rتعديلشده افزايش میيابد و دو متغیر مديريت ارتباط با مشتري و هويت بصري برند در مدل
باقیمانده و بر توسعة هويت برند خدماتی تأثیرگذارند .عالوهبراين ،ضريب همبستگی چندگانة مدل
پژوهش  48درصد ،ضريب تبیین آن  23درصد و ضريب همبستگی تعديلشده  22درصد است.
جدول.3رابطةتوسعةهویتبرندخدماتیبامتغیرهايپژوهش 
متغیرمالک 

متغیرپیشبین 

ضریبهمبستگی
چندگانه 

ضریبتبیین 

ضریبهمبستگی
تعدیلشده 

توسعةهویت

مديريت ارتباط با مشتري

0/429

0/184

0/176

برندخدماتی 

هويت بصري برند

0/483

0/234

0/220

همچنین براساس ضريب بتا -كه در جدول  4ارائه شده است -در سطح اطمینان  95درصد،
متغیر مديريت ارتباط با مشتري به میزان  36درصد و متغیر هويت بصري برند به میزان 27
درصد بر توسعة هويت بصري برند تأثیرگذارند.
جدول.4ضرایبرگرسیونمتغیرهايباقیماندهدرمدل 
ضرایبغیراستاندارد 
ضریببتا 

خطاي
استاندارد 

ضرایب
استانداردشده 

مقدارثابت 

1/225

0/456

مدیریتارتباطبامشتري 

0/367

0/137

0/274

هویتبصريبرند 

0/271

0/102

0/272

t

سطح
معناداري 

2/686

0/008

2/687

0/008

2/664

0/009
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بررسی مدل ساختاری پژوهش (تحلیل مسیر)

در اين بخش از مدل ،بايد ارتباط بین متغیرهاي پژوهش تحلیل شوند و رابطة علی بین
متغیرهاي مدل ،بررسی شود .نتايج اين بررسی ،در نمودار زير قابل مشاهده است:

نمودار.1مدل ساختاري پژوهش براساس ضرایب مسیر
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جدول.5تحلیلعاملیمرتبةاولشاخصهايمدل 
متغیر 

فرهنگبازاریابی 

شخصیتبرند 

ارتباطهايیکپارچة
بازاریابی 

مدیریتارتباطبا
مشتري 

هویتبصريبرند 

توسعةهویتبرندخدماتی 

شاخصها 
بهرهوري فعالیتها
جهتگیري راهبردي
تناسب اطالعات بازاريابی
رفتار و معانی
ارزشها ،هنجارها
صداقت
صالحیت ،موفقیت
خالقیت ،بهروزبودن
قوت ،استحكام
خبرگی ،جذابیت
ارزيابی و برنامهريزي
ثبات راهبردي
زيرساختهاي سازمانی
رسالت بازاريابی
تعامل
كاركنان
فرايندها
راهبرد تعامل با مشتري
راهبرد مشتري
راهبرد خلق ارزش
عالمت اختصاري
تايپوگرافی
تركیب و رنگ
لوگو
شعار
رابطه
عوامل فیزيكی
انعكاس
فرهنگ
شخصیت
تصوير از خود

درجةاهمیت 

بارعاملی 

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6

0/47
0/46
0/34
0/26
0/21
0/47
0/46
0/42
0/41
0/41
0/49
0/32
0/29
0/28
0/27
0/39
0/36
0/28
0/27
0/27
0/52
0/48
0/43
0/39
0/39
0/52
0/49
0/48
0/47
0/37
0/36

14ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مدرييت بازرگانی

 ،دورۀ،7شمارۀ،1بهار1394

جدول.6تحلیلعاملیتأییديمرتبةدوممتغیرهايپژوهش 
متغیر 

توسعةهویتبرند
خدماتی 

شاخص 

درجةاهمیت 

بارعاملی 

ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی
مديريت ارتباط با مشتري
هويت بصري برند

1
2
3

0/96
0/87
0/42

شخصیت برند
فرهنگ بازاريابی

4

0/14

5

0/10

جدول فوق ،مقادير بار عاملی متغیرهاي مؤثر بر توسعة هويت برند خدماتی را نشان میدهد.
همانطوركه در جدول  6مشخص شده است ،مقدار بار عاملی متغیر ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی
 96درصد ،مديريت ارتباط با مشتريان 87 ،درصد و هويت بصري برند  42درصد است كه در حد
قابل قبول هستند .در اين میان ،متغیر شخصیت برند با بار عاملی  14درصد و فرهنگ بازاريابی
با  10درصد ،نشاندهندۀ میزان تأثیر ضعیف اين ابعاد ،بر توسعة هويت برند خدماتی است.

جدول.7نتایجبرازشمدل
معیارهايبرازشمدل 
نسبت كاي دو به درجة آزادي
ريشة میانگین مجذورات
ريشة مجذور ماندهها
شاخص برازش هنجارشده
شاخص نرم برازندگی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش نسبی
شاخص برازش اضافی
شاخص برازندگی
شاخص برازندگی تعديليافته

شاخص 
2

K /df
RMSEA
PMR
NFI
NNFI
CFI
RFI
IFI
GFI
AGFI

اعدادبهدستآمده 
1/62
0/06
0/04
0/80
0/90
0/90
0/77
0/90
0/77
0/73

مقدارمجاز 
بیشتر از 3
كمتر از 1
نزديک صفر
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9
باالتر از 0/9

نتیجه 
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
برازش مناسب
قابل قبول
برازش مناسب
قابل قبول
قابل قبول

با توجه به مطالب باال میتوان نتیجه گرفت كه شاخصهاي كلی ،نشان از برازش خوب الگو
توسط دادهها دارد .درواقع ،دادههاي جمعآوريشده بهخوبی الگو را حمايت میكنند.
نتیجهگیری و پیشنهادها
بررسی ادبیات پژوهش ،تعريفی مقدماتی از هويت برند خدماتی ارائه میدهد كه چگونه
سهامداران و مديران سازمان در راستاي توسعه و بهینهسازي سازمان خود بايد يک برند خدماتی
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را بهگونهاي بهینه و مؤثر درک كنند (جرندنج و پلتفرم .)2000 ،اين تعريف بهعنوان يک ديدگاه
نظري ارائه شده است .براساس ابعاد تحلیلشده در اين پژوهش میتوان تعريف هويت برند
خدماتی را بدينگونه تغییر داد :ديدگاهی راهبردي بر مبناي اين امر كه چگونه سهامداران و
مديران سازمان بايد از طريق فرهنگ بازاريابی ،شخصیت برند ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی،
مديريت ارتباط با مشتري و هويت بصري برند ،يک برند خدماتی را درک كنند.
نتايج پژوهش بیانگر آن است كه فرهنگ بازاريابی تأثیر مثبت و معناداري بر توسعة هويت
برند بیمة ايران دارد .براساس مدل معادلههاي ساختاري مشخص است كه ارزشها ،هنجارها،
رفتار و معانی ،بهخاطر داشتن بار عاملی كمتر از  ،0/30تأثیر اندكی بر فرهنگ بازاريابی بیمة
ايران دارند .همچنین شاخصهاي جهتگیري راهبردي ،بهرهوري فعالیتها و تناسب اطالعات
بازاريابی ،بهعنوان شاخصهاي تأثیرگذار بر فرهنگ بازاريابی بیمة ايران تأيید شدند .همچنین
متغیر فرهنگ بازاريابی نیز بار عاملی  10درصد دارد كه نشاندهندۀ تأثیر اندک مؤلفة مورد نظر
بر توسعة هويت برند بیمة ايران است .يافتههاي پژوهش مغاير با نتايج كار محققانی چون
چرناتونی ( )2006و كاپفر ( )2004است كه فرهنگ بازاريابی را يكی از ابعاد مؤثر بر هويت برند
محسوب میدارند .همچنین باته ( )1984عنوان میكند كه چگونه كاركنان ،متأثر از فرهنگ ،به
تغییر سازمانی گرايش میيابند .در اين راستا كابرا و همكاران ( )2001اشاره كردند كه فرهنگ بر
فرايندهاي سازمانی و به رفتار در زمینة تغییر تكنولوژي منجر میشود .از طرفی برخالف اين
يافتهها ،اورالندو و همكاران ( )2009مشخص كردند كه چگونه فرهنگ بازاريابی ممكن است
موجب ايجاد اغتشاش و نارضايتی در سازمان شود.
نتايج پژوهش بیانگر آن است كه هويت بصري برند،تأثیر مثبت و معناداري بر توسعة هويت
برند بیمة ايران دارد .براساس مدل معادلههاي ساختاري ،مشخص است كه تمامی شاخصهاي
هويت بصري برند ،از جمله لوگو ،تركیب ،رنگ ،عالمت اختصاري ،شعار و تايپوگرافی ،بهخاطر
داشتن بار عاملی بیشتر از  ،0/30تأثیري قوي بر هويت بصري برند بیمة ايران دارد و متغیر
هويت بصري برند نیز بهعلت داشتن بار عاملی  42درصد ،تأثیري قوي بر توسعة هويت برند بیمة
ايران میگذارد .نتايج پژوهش ،همسو با نتايج محققان ديگر است؛ بهعنوان مثال ،آكر ( )2000در
تحقیق خود بیان میدارد كه استفاده از آرم ،سبب تسهیل شناخت و انسجام هويت برند سازمان
میشود و وسیلهاي براي برقراري ارتباط سودمند تلقی میشود .همچنین كاپفر ( )2004توضیح
میدهد كه چگونه استعارۀ بصري با ارائة جنبهاي ملموستر از يک نام تجاري ،از طريق لوگو و
فونت ،سبب توسعة هويت برند میشود .بههمینترتیب ،اين يافتهها با پژوهش كلر ()2003
سازگار است كه به تشريح چگونگی استفاده از آرم سازمان و ساير نمادها و نشانههاي بصري
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میپردازد و هويت برند را به شیوهاي واقعی منعكس میكند .اين درحالی است كه ساير محققان
عمدتا بیان میكنند كه استفاده از
ً
مانند بري ( ،)2000لويت ( )1981و میلر و همكاران ()2007
نشانههاي بصري ،نقش مهمی در جداسازي و پشتیبانی از برندهاي خدماتی ايفا میكند.
عالوهبراين ،اين يافتهها با ادبیات گسترده در حوزۀ خدمات سازگار است كه به تشريح اين نكته
میپردازد كه سازمانهاي ارائهدهندۀ خدمات در جهتگیريهاي خود به توجه خاص به
نشانههاي بصري ،مانند طراحی لوگو و فونت نیاز دارند تا بتوانند برند سازمان را توسعه دهند و آن
را قابل تشخیص سازند.
نتايج پژوهش بیانگر آن است كه مديريت ارتباط با مشتري ،تأثیر مثبت و معناداري بر توسعة
هويت برند بیمة ايران دارد .مدل معادلههاي ساختاري مشخص میسازد كه شاخصهاي
راهبردي مشتري ،تعامل با مشتري ،خلق ارزش ،بهخاطر داشتن بار عاملی كمتر از  0/30تأثیري
اندک بر مديريت ارتباط با مشتري دارد و شاخصهاي كاركنان و فرايندها ،بهعنوان شاخصهاي
تأثیرگذار بر مديريت ارتباط با مشتري بیمة ايران تأيید شد .همچنین متغیر مديريت ارتباط با
مشتري نیز بار عاملی  87درصد دارد كه نشاندهندۀ تأثیر قوي مؤلفة مورد نظر بر توسعة هويت
برند بیمة ايران است .محققانی چون فورد و همكاران ( ،)2003كاتلر و كلر ( ،)2006لینچ
( ،)2004ون و همكاران ( )2005بیان میدارند كه مديريت ارتباط با مشتري ،نقش بسزايی در
تصمیم فرايند خريد ايفا میكند و به بخشی جدايیناپذير از فرايند هويتسازي نام تجاري تبديل
شده است.
نتايج پژوهش بیانگر اين امر است كه ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی،تأثیر مثبت و معناداري بر
توسعة هويت برند بیمة ايران دارد .مدل معادلههاي ساختاري مشخص میكند كه شاخصهاي
تعامل ،رسالت بازاريابی و زيرساختهاي سازمانی ،بهخاطر داشتن بار عاملی كمتر از  0/30تأثیر
اندكی بر ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی بیمة ايران دارندو .شاخصهاي ثبات راهبردي ،ارزيابی و
برنامهريزي نیز بهعنوان شاخصهاي تأثیرگذار بر ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی بیمة ايران تأيید
شدند .همچنین متغیر ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی نیز بار عاملی  96درصد دارد كه نشاندهندۀ
تأثیر قوي اين مؤلفه بر توسعة هويت برند بیمة ايران است .بسیاري از نويسندگان ،از جمله دانكن
( ،)1998جونز و بلر ( ،)1996كلر (  ،)2003رامان ( ،)2003زنگ و همكاران ( )2004مشخص
كردهاند كه چگونه ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی ،نقش مهمی در ايجاد و حفظ روابط مشتري و
سهامداران با نام تجاري ايفا میكنند و راهی تازه براي بهبود عملكرد نام تجاري محسوب
میشود .نتايج پژوهش ،همسو با نتايج كار محققانی چون شولتز ( ،)1998كیتچین ( )2004و هوم
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( )2006است كه توضیح میدهند چگونه يكپارچهسازي ارتباطهاي بازاريابی ،پايهاي براي ايجاد
مزيت رقابتی ،آگاهی از برند و پرورش نگرش مطلوب نسبت به برند است.
نتايج پژوهش بیانگر اين امر است كه شخصیت برند تأثیر مثبت و معناداري بر توسعة هويت
برند بیمة ايران دارد .مدل معادلههاي ساختاري مشخص میكند كه تمامی شاخصهاي
شخصیت برند ،از جمله قوت ،استحكام ،خبرگی ،جذابیت ،صالحیت ،موفقیت ،خالقیت،
بهروزبودن ،صداقت و درستی ،بهخاطر داشتن بار عاملی بیشتر از  ،0/30تأثیري قوي بر شخصیت
برند بیمة ايران داشتهاند ،اما متغیر شخصیت برند بهعلت داشتن بار عاملی  14درصد ،تأثیري
اندک بر توسعة هويت برند بیمة ايران دارد .نتايج پژوهش برخالف نتايج محققان ديگر است؛
بهعنوان مثال ،آكر ( )1996عنوان میكند كه شخصیت برند موجب غنیسازي هويت برند
میشود .درحالیكه چرناتولی ( )2006اشاره كرد كه چگونه شخصیت نام تجاري ،ارزشی احساسی
را براي برند بهارمغان میآورد .در شیوهاي مشابه ،بنا به نظر كاپفر ( )2004شخصیت ،سطح
كوچكی از منشور هويت برند سازمان است كه بدون آن ،بیش از حد محدود تصور میشود .از
ديدگاهی گستردهتر ،اين يافتهها در تضاد با يافتههاي نويسندگانی مانند كلر ( )2003است كه
استدالل میكند توسعة شخصیت برند براي سازمانهاي فعال در بازارهاي صنعتی ،اهمیت
چندانی ندارد؛ زيرا مشتريان اين سازمانها ،برخالف بازارهاي مصرفی ،در تصمیم خريد خود به
جنبههاي روانی و اجتماعی ،كمتر توجه میكنند.

با توجه به نتايج پژوهش میتوان پیشنهادهاي زير را ارائه داد:
 .1نتايج تحقیق بیانگر اين امر است كه فرهنگ بازاريابی تأثیري اندک بر توسعة هويت برند
بیمة ايران دارد؛ بنابراين ،برنامهريزي مناسب براي افزايش تأثیر مثبت ارزشها ،هنجارها،
رفتار و معانی ،براي درک وظیفه و كاركرد بازاريابی و ايجاد وحدت و مشتريمحوري در
سطح سازمان ،براي توسعة هويت برند خدماتی ضروري است.
 .2به مديران و بازاريابان بیمة ايران پیشنهاد میشود كه به عواملی از قبیل لوگو ،تركیب ،رنگ،
عالمت اختصاري ،شعار و تايپوگرافی ،توجه بیشتري مبذول دارند؛ زيرا اين عوامل ،اهمیت و
تأثیر بالقوهاي در انسجام و ساختار هويت بصري برند سازمان ،شناسايی آسان و جلب عموم
مردم و درنتیجه در توسعة هويت برند خدماتی دارد.
 .3در راستاي نتايج پژوهش ،توجه به راهبردهاي مشتري ،تعامل با مشتري و خلق ارزش براي
ارتباط بههنگام و سازمانيافته با مشتريان ،افزايش رضايت مشتري ،افزايش فروش و كاهش
هزينهها در سازمان بیمة ايران براي توسعة برند ،حائز اهمیت است.
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 .4از آنجاكه در راستاي نتايج پژوهش ،ارتباطهاي يكپارچة بازاريابی بیشترين تأثیر را بر توسعة
هويت برند خدماتی دارند ،توجه هرچهبیشتر به رسالت بازاريابی ،زيرساختهاي سازمانی براي
توسعه ،اجرا و ارزيابی هماهنگی برنامههاي ارتباطی سازمان با برند ،مصرفكنندگان،
مشتريان و مخاطبان خارجی و داخلی در طول زمان پیشنهاد میشود.
 .5نتايج پژوهش مشخص كرد كه شخصیت برند ،تأثیر اندكی بر توسعة هويت برند بیمة ايران
دارد .اجراي فعالیتهاي ارتباطی از قبیل تبلیغات بدون تبیین شخصیت برند ،دشوار است.
سازمان بیمة ايران براي هدايت و غنیسازي فعالیتهاي خالقانه در تبلیغات بايد به طراحی
شخصیت نمادين برند اقدام كند.
محدودیتهای پژوهش
 .1بهعلت نبود دسترسی به مشتريان بیمة ايران ،بررسی فرضیههاي تحقیق از ديدگاه كاركنان و
مديران بیمه بررسی شد و بهنوعی مشتريان بهعلت گستردگی كار نتوانستند در نتايج اين
پژوهش تأثیرگذار باشند.
 .2بهعلت گستردگی بیش از حد متغیرهاي ناخواسته ،كنترل و مزاحم در اين پژوهش ،نتايج
بهدستآمده بدون لحاظ متغیرهاي جمعیتشناختی مانند سن ،جنسیت ،تحصیالت و ساير
عوامل بیرونی از جمله عوامل اقتصادي ،سیاسی و فناوري بررسی شدند.
كامال علمی از سوي بعضی مديران و
ً
 .3به خاطر همكارينكردن و محرمانهانگاشتن اطالعات
نیز نظام بروكراسی ،جمعآوري و گردآوري دادهها بهكندي و بهشكلی طاقتفرسا انجام
گرفت.
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