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بررسی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان و اعتماد به
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چکیده
امروزه تشدید رقابت در حوزههای تولیدی و خدماتی در سراسر دنیا نسبت به گذشته افزایشیافته و حفظ مشتریان و افزایش
وفاداری آنها مشکلتر شده است و تأمین خواستههای آنها میتواند به افزایش وفاداری مشتری کمک کند .هدف از تحقیق
حاضر ،شناسایی رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا در استان
گیالن میباشد .پژوهش حاضر ازلحاظ هدف توصیفی کاربردی و ابزار اندازهگیری برای جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد
میباشد .برای کسب روایی ابزار آزمون ،ازنظر خبرگان و پایایی آن از آزمون آلفاکرونباخ استفادهشده است .جامعه آماری
پژوهش ،بیمهگذاران شعب بیمه آسیا استان گیالن شهر رشت میباشد که تعداد  152پرسشنامه میان بیمهگذاران پخش
گردید که تعداد  114پرسشنامه تکمیلشده جمعآوری شد .اطالعات جمعآوریشده از طریق نرمافزار  Spssو  Amosمورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است .نتایج بهدستآمده حاکی از آن است که تصویر شرکت بر سه متغیر ارزش مشتری ،وفاداری
مشتری و اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
واژههای کلیدی :تصویر شرکت ،ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان ،اعتماد به کارکنان.
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مقدمه
عصر کنونی دوره تحوالت شتابنده و غیرقابلپیشبینی است و شرکتها به دلیل وجود فاکتورهایی از قبیل کوتاه شدن دوره عمر
محصول ،تغییر سریع الگوهای خرید مشتریان ،آگاهتر و خبرهتر شدن مشتریان و ...با دشوارترین شرایط رقابتی که هرگز سابقه
نداشته است روبرو هستند .این در حالی است که نخستین اصل در موفقیت سازمانها خلق ارزشهای مشتریپسند است و این
امر تنها از طریق فرایندهای کارا و اثربخش سازمانی و مطابق با آن ارزشها ایجاد میشود .بنابراین بیدلیل نخواهد بود اگر تنها
منبع بازگشت سرمایه در سازمانها را مشتریان قلمداد کنیم و اگر سازمان نتواند این باارزشترین هدف را حفظ کند محکومبه
فنا خواهد بود (خوشسیما و همکاران.)2131 ،
بدون شک ،کسب رضایت مشتری در عصر حاضر جایگاهی مهم و حیاتی در اهداف سازمانها به خود اختصاص داده و مدیران
بهخوبی میدانند که موفقیت آنها درراه رسیدن به اهداف سازمانها ،درگرو جلب رضایت مشتریان است (صنیعی فرد و
همکاران .)2131 ،ازاین رو برای جلب رضایت مشتری از انعکاس تصویر شرکت بر ادراك ذهن مشتریان و خدمات ارائه شده در
سازمان برای رسیدن به اهداف شرکت میتوان استفاده نمود .برخی مطالعات ،تصویر شرکت را به عنوان عاملی پر اهمیت در
ارزش گذاری فراگیر خدمات شرکت شناسایی نموده اند ،اما همچنان این نکته به صورت مبهم باقی می ماند که آیا یک ارتباط
مستقیم بین تصویر شرکت و رفتار مشتری وجود دارد و آیا این ارتباط ،حاصل رضایت مشتری و کیفیت خدمات دریافت شده
است یا نه؟ (آیدین و اوزار .)1225 ،2تصویر شرکت با ویژگی های فیزیکی و رفتاری مختلف شرکت ،مانند نام کسب و کار ،انواع
محصوالت/خدمات ،آداب و رسوم ،ایدئولوژی و تأثیر کیفیت ارتباط هر کسی که با مشتریان شرکت تعامل میکند ،مرتبط است.
به این ترتیب ،تصویر شرکت دارای دو جزء اصلی است :عملکردی و عاطفی .اجزای عملکردی مربوط به ویژگی های ملموس
است که میتواند به راحتی اندازه گیری شود ،درحالی که اجزای عاطفی با ابعاد روانی که توسط احساسات و نگرش نسبت به
یک شرکت مرتبط است ،آشکار میشود .این احساسات از تجربیات فردی با یک شرکت و از پردازش اطالعات مربوط به ویژگی
هایی که شاخص های عملکردی تصویر را تشکیل می دهند مشتق شده است (جانی و هن.)1224 ،1
در شرایط پر رقابت بازارهای کنونی به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مصرف کننده به گونه ای که مصرف کننده وفادار
شرکت باشد ،از اهمیت به سزایی برخوردار است .بنابراین شرکتها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان
باشند و با شناخت و درك صحیح نیازها و ارزشهای مدنظر مشتریان خدمات باارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب
رضایتمندی ،در آنها وفاداری ایجاد کرده و از این طریق از تغییر مشتریان به سمت شرکتهای دیگر جلوگیری نمایند( چانگ
و همکاران.)1225 ،
در دهه  2332بسیاری از شرکتها به اهمیت اساسی «همسو بودن با مشتری و حرکت کردن برای او» در تمام فعالیتهای
خود پی بردند .توجه به خدمات و استفاده از تکنولوژیهای جدید کافی به نظر نمیرسد؛ بنابراین ،مشتری تنها چیزی است که
اهمیت دارد و شرکتها باید او را در کانون فعالیتهای خود قرار داده و راهکارها و استراتژیهایی را برای بازگرداندن مشتریان
ازدسترفته و حفظ مشتریان فعلی خود بهکارگیرند (کاتلر.)1223 ،1
اکنونکه بیمه بهعنوان یک ابزار اقتصادی و یک صنعت مطرح در کشور تبدیلشده وبه ارائه خدمات به اقشار مختلف
جامعه میپردازد .همچنین بیمه در تقویت بنیه اقتصادی جامعه نقش اساسی دارد و باعث ایجاد امنیت و اطمینان در سطح
جامعه میشود و زمینة گسترش فعالیتهای تولیدی و خدماتی را فراهم میکند (مطهری نژاد2132 ،؛ صمدی و همکاران،
 .)2131ازاینرو رشد و توسعه بیمه بهعنوان یکی از شاخصهای توسعهیافتگی جوامع بهشدت تحت تأثیر میزان رضایت
مشتریان که همان بیمهگذاران میباشند ،قرار دارد و حفظ و بقا شرکتهای بیمه درگرو رضایت بیمهگذاران آن شرکتها
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میباشد .کیفیت خدمات و کسب رضایت مشتری و وفاداری برای بقا بیمهگر اساسی است ،بهویژه کیفیت خدمات پس از فروش
که میتواند نتایج بسیار مثبتی درزمینة وفاداری مشتری و فروشهای مجدد داشته باشد (تسوکاتوس و گراهام.)1221 ،4
با مروری بر تحوالت اتفاق افتاده در صنعت بیمه و با توجه به افزایش قدرت انتخاب مشتریان به دلیل وجود تعداد زیاد
شرکتهای فعال در صنعت بیمه ،تشدید رقابت در حوزههای خدماتی نسبت به گذشته افزایشیافته و حفظ و تأمین
خواستههای مشتریان و وفاداری آنها مشکلتر شده است و این صنعت نیز با افزایش بیسابقه رقابت در بازار مواجه شده است.
همچنین با ورود مؤسسات خصوصی به عرصه بیمه ،هریک از این سازمانها از راههای مختلف به ایجاد ارزش برای مشتریان
خود پرداختهاند .آنها از این طریق سهمی از بازار را به خود اختصاص دادهاند .در این شرایط نفوذ در بازار و حفظ جایگاه
رقابتی با استفاده از استراتژیهای ایجاد و حفظ وفاداری در مشتریان دغدغه اصلی بهحساب میآید.
مشـتری بـه دالیل زیادی شرکت را ترك میکند که تعدادی از آنها قابلکنترل است .ازاینرو تنها رضایت مشتری از آگاهی
خدمات قبل و بعد از خرید باعث مراجعه مجدد و وفادار ماندن او به سازمان میشود .لذا این تحقیق به بررسی رابطه بین تصویر
شرکت بر ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان شعب بیمه آسیا را در استان گیالن و همچنین عوامل مؤثر بر
آن را شناسایی و روابط میان این عوامل موردبررسی قرار میدهد.
ادبیات نظری پژوهش
تصویر شرکت :امروزه نقش تصویر شرکت و ارزشی که برند آن دارد در موفقیت و یا شکست شرکتها غیرقابلانکار است.
شرکتی که تصویر خوبی در بین مشتریان خود دارد رفتار حمایتگرانه بیشتری از مشتریان خود دریافت میکند(زین خان 5و
همکاران .)1223 ،از طرفی یک برند قدرتمند اعتماد مشتریان را هنگام خرید کاالها و خدمات افزایش میدهد و به آنها کمک
میکند تا عوامل ناملموس را بهتر درك نمایند(چن و چانگ .)1223 ،1اگر نام و نشان تجاری دارای ارزش ویژه باالیی باشد
شرکت میتواند در سایهی وجود آن هزینه بازاریابی را کاهش دهد زیرا مشتریان نسبت به آن وفادار هستند همچنین بر دامنه
محصوالت خود بیفزاید زیرا خریداران نسبت به آن اعتماد دارند و همین عامل میتواند در برابر قیمت خدمات رقیب از شرکت
دفاع نماید و باعث میشود که سازمانها به تالشهای ترفیعی کمتری نیاز داشته باشند زیرا آنان حاضر هستند که مبلغ
بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند موردعالقه خود بپردازند( کلتوی 7و همکاران.)1223 ،
ساجتوس و همکاران ( )1224بیان میدارد که تصویر شرکت تحت تأثیر رابطه بازاریابی خارجی قابلکنترل و بهعنوان نگرش
کلی مشتریان نسبت به شرکت میباشد .نگوین و البالنس )1223( 3تصویر شرکت را شمای کلی شرکت میان عموم میدانند.
شرکت میتواند برداشت ذهنی مشتریان در مورد شرکت را از طریق تصویر شرکت بهبود دهد و از تصویر شرکت بهعنوان یک
استراتژی اثربخش ارتباطی برای باال بردن موقعیت خود در قلبهای مشتریانش بهرهبرداری کند .آبرات اعالم میکند پایه و
اساس هر برنامه شناساندن شرکت که باهدف خلق یک تصویر قوی و منحصربهفرد انجام میشود ،بایستی طرز گفتار رسمی،
فلسفه یا مأموریت شرکت باشد که برایش بسیار مهم است .برنامههای شناساندن شرکت بایستی حتماً با طبیعت خاص و
شرایطی که شرکت در آن قرار دارد سازگاری داشته باشد و تأکیدی که بر هریک از عوامل تأثیرگذار بر تصویر شرکت گذاشته
میشود خیلی متفاوت خواهد بود .لذا بایستی نوع رابطه تصویر شرکت با صنعت مرتبطش ،تصویر برند و محصولش نیز در نظر
گرفته شود (صدقی.)2132 ،
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همچنین بهمنظور ارائه یک تصویر مؤثر از شرکت ،الزم است که در راستای درك ادراکات ،انتظارات و نیازهای کلیه گروههای
ذینفعان تالش شود .نیازها و اظهارات گروههای مختلف ذینفعان بهطور ملموسی متفاوت است .همچنین در درون گروهها نیز
ممکن است این تفاوتها وجود داشته باشد اما برای سادگی میتوان فرض نمود که گروهها همگن هستند .همچنین اگر یک
سازمان در بیش از یک صنعت فعال باشد ممکن است بهطورکلی با گروههای ذینفعان متفاوتی مواجه باشد .ازاینرو کار
مدیریت تصویر آن شرکت بسیار دشوارتر میشود هرچند این امکان وجود دارد که برخی از ابعاد خاص تصویر شرکت در هر دو
صنعت مشترك باشند .درصورتیکه یک شرکت در بیش از دو صنعت فعال باشد ،پیچیدگی مدیریت تصویر شرکت بهطور
فزایندهای افزایش مییابد (کوهن.)1223 ،
ارزش مشتری :مهمترین وجه مشتری مداری ،ارزشآفرینی است .ارزشآفرینی به معنای رویکردی است که یک سازمان در
قبال همه ذینفعان و بهویژه مشتریان خود در پیش میگیرد و در آن مشتری را محور همه فعالیتها و فرایندهای خود قرار
میدهد و از منظر او سازمان را به نحوی مهندسی میکند که محصوالت و خدماتی که ارائه میدهد نیازها و خواستههای
مشتری را تأمین کند(بینش.)2132 ،
ارزش مشتری بهسادگی میتواند توسط مشتری از طریق مقایسهای ازآنچه دریافت کرده با آنچه پرداخت کرده است
مفهومسازی شود (کاظمی پور .) 2132 ،در این بازار پویا مشتری از سازمان انتظار دارد که بیشترین ارزش را نسبت به سایر
سازمانها با مناسبترین قیمت عرضه نمایند .لذا سازمانها نیز باید همواره به دنبال روشهای جدید و ایجاد نوآوری در خلق و
ارائه ارزش باشند و حتی ارزش مشتری را همانند منبع آتی مزیت رقابتی خویش تلقی کنند .در این مسیر ابزارهایی مانند
مدیریت رابطه با مشتری استفاده میشود تا بازخور مستمر از تمامی مراحل ارائه ارزش به مشتری دریافت شود و مزیت رقابتی
پایدار و ممتازی برای سازمان رقم خورد .مدیریت ارزش مشتری در موفقیت بلندمدت کسبوکارها نقش بسیار مهمی دارد تا
جایی که انجمن بازاریابی آمریکا تعریف بازاریابی را با ایده ارزش مشتری اصالح میکند و این به نقش اساسی ارزش مشتری
اشاره دارد ( فرید چهر.) 2133 ،
وفاداری مشتریان :امروزه آشکارشده که وفاداری مشتری در کسبوکار یک شرکت ،بهطور قابلتوجهی مهمتر از رضایت
مشتری است .مشتریان وفادار ،نیروی بازاریابی شگفتانگیزی را از طریق تبلیغات دهانبهدهان و توصیه کاالها و خدمات شرکت
به سایر آشنایان ارائه می دهد .مشتریان وفادار در صنعت بیمه ،مزایای بسیاری را با خود به همراه دارند ،ازجمله این مزایا
میتوان به سودآوری شرکتهای بیمه ،کاهش هزینههای بازاریابی بیمه ،افزایش فروش شرکت ،حساسیت قیمتی پایین
مشتریان بیمه و  ...اشاره نمود (وظیفه دوست و معماریان.)2131 ،
وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان احساس کنند سازمان موردنظر به بهترین وجه ممکن میتواند نیازهای آنها را
برطرف کند ،بهطوریکه سازمانهای رقیب از مجموعه مالحظات مشتریان خارجشده و آنها منحصراً به خرید از سازمان
موردنظر اقدام مینمایند (تاجزاده نمین و همکاران.)2133 ،
معروفترین تعریف قابلقبول برای وفاداری ،تعریف جاکوبی و کینر در سال  2371است که در آن وفاداری را بهعنوان یک
تعصب به مارك و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف میکنند که در آن ،فرد یک مارك خاص را نسبت به سایر ماركها ترجیح
داده و بهصورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم میگیرد.
باتوجه به اثرات مثبت وفاداری برای سازمانها ،الزم است مدیران ومسئولین بنگاهها ،به این مقوله توجه کنند وپیش از آنکه
فقدان وفاداری یا وفاداری کم خریداران احساس شود ،عوامل مؤثر بروفاداری مشتریان را شناسایی کنند و با تقویت این عوامل
از اثرمنفی آنها ،بکاهند .مدیران بنگاهها باید دراستراتژیها و سیاستهای بازاریابی خود ،برای وفاداری مشتریان جایگاه و
اهمیت خاصی قائل شوند وتالش خود را در جهت حفظ و وفاداری مشتریان بهکارگیرند .کوتاهی دراین کارمنجر به نارضایتی
مشتریان میگردد ومشتری ناراضی ،درنهایت از خریدمحصوالت بنگاه صرفنظر میکند ،و موضوع نارضایتی خودرا به مشتریان
دیگر منتقل میکند وسازمان باکاهش سهم بازار روبرو میشود .ازآنجاکه هزینه جذب یک مشتری جدیدباالست ،با افزایش
ضریب مشتری گریزی ،هزینههای سازمان افزایش مییابد؛ این موارد منجر به کاهش سودآوری میگردد و درنهایت بقای

245

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال اول ،شماره  ،6آبان 9317

سازمان مورد تهدید واقع میشود .معموالً سازمانهای تجاری کشور ،روشهای نوین روابط با مشتری را مدنظر قرار نداده و
بهمرورزمان بیشتر مشتریهای خود را از دست میدهند .درتحقیقات مشخصشده که  11در صد از سازمانهای ناموفق،
وفاداری مشتری را مؤثر تلقی نکردهاند (محمدی.)2131 ،
میتوان ادعا کرد که دو مسئله مهم انتخاب مشتری و وفاداری مشتری ،تمام تالشها در حوزه دانش بازاریابی را تحت پوشش
قرار میدهند .هرچه باشد هدف اصلی بنگاههای اقتصادی از تالش و رقابت ،جذب مشتری و حفظ تعادل و کسب سود
بلندمدت از اوست (مرادی و همکاران.)2133 ،
اعتماد مشتری به کارکنان :اعتماد مشتری بیشتر موضوعی بومی است که بر اساس تجربیات مشتری شکل میگیرد و
منعکسکنندهی نحوه برقراری ارتباط میان مشتری ،شرکت و کارکنان است که خدمات را ارائه میدهند .بنابراین این موضوع
در ارتباط با تجربیات مشتری درزمینة سیاستهای مدیریتی و نحوه اجرای آنها است که بهوسیله کارکنان و رفتار آنها در
حین تحویل خدمت شکل میگیرد (عبدالوند و شایسته.)2132 ،
اعتماد به کارکنان شرکتها عبارت است از انتظار مشتری مبنی بر اینکه شرکت ،افراد و محصوالتی که ارائه میدهند
قابلاعتماد بوده و اینکه برای عمل به قولهای خود قابل تکیه میباشند .بری ( )2331اشاره کرد که باید اعتماد را بهعنوان
تنها ابزار قدرتمند بازاریابی رابطه مند موجود برای یک شرکت مطرح کرد .ارتباط کلی که مشتری با یک شرکت برقرار میکند
میتواند منجر به ایجاد یا تقویت وفاداری مشتری گردد .در بازار خدمات ،این تفاوت میتواند روابط فردبهفرد یا فردبهشرکت
باشد .در شرکتها ارتباطات میان فردی تأثیر مثبتی بر اعتماد کلی مشتری به شرکت دارد (جانسون و همکاران.)1223 ،
درواقع موفقیت یک رابطه ،تا حدودزیادی به میزان اعتمادی که بین مشتری وفراهمکننده خدمات وجوددارد ،بستگی دارد.
اعتمادبرای هر دوطرف رابطه مهم است .یکی از اهداف شرکتها برای ایجاد روابط بلندمدت ،کسب اعتماد مشتری است .فقط
دریک رابطه مبتنی براعتماد است که اطالعات بین خریداروفروشنده بهطورصحیح وآزادانه مبادله میشود .شرکتهای حرفهای
و موفق درجهت منافع مشتری عمل میکنند و این امر موجب جلب اعتماد مشتریان میشود (ویلی.)1224 ،
یافتههای مورمان و دیگران ( )2331نشان میدهد که اعتماد به فراهمکنندگان خدمات بهطور معناداری بر تعهد مشتری به
رابطه تأثیر میگذارد .آچرول ( )2332نیز ادعا میکند که اعتماد در میان عوامل اصلی تعیینکننده تعهد رابطهای است .نشان
دادهشده است که تعهد رابطه مستقیمی با تمایالت مطلوب ازجمله تکرار خرید ،توصیهها به دیگران و حساس ناپذیر بودن
نسبت به قیمت دارد (زائو .)1223 ،جلب اعتماد مشتریان در ایجاد روابط بلندمدت و افزایش وفاداری آنها بسیار مهم است.
بسیاری از محققان اشاره نمودهاند که اعتماد مشتری نقش بااهمیتی در ایجاد رابطه بلندمدت و دستیابی به وفاداری مشتری
دارد (حقیقی و همکاران.)2132 ،
پیشینه تجربی پژوهش
چن و مائو (  ) 1223در تحقیقی دریافتند که رفتار اخالقی فروشنده از طریق جلب اعتماد مشتری ،نقش اساسی در وفاداری
مشتری ایفا میکند .همچنین رابطه متقابلی بین اعتماد مشتری به فروشنده و اعتماد مشتری به شرکت وجود دارد که البته
تأثیر دومی بر اولی بیشتر است .یعنی اعتماد مشتری به شرکت ،تأثیر بیشتری از اعتماد مشتری به فروشنده روی وفاداری
مشتری دارد.
لین و وو )1221 ( 3به بررسی رابطه بین رفتار اخالقی فروشنده ،منافع اعتماد دریافتی مشتری و رضایت مشتری بر اساس
تئوری هزینه مبادالت پرداختهاند که درنهایت منجر به وفاداری مشتری میشوند .نتایج این تحقیق نشان میدهد که منافع
اعتماد دریافتی مشتری حاصل از رفتار اخالقی فروشنده ،عامل مهمی در تعیین رضایت و وفاداری مشتری است .همچنین این
تحقیق بیان می کند که برخالف بسیاری از تحقیقات گذشته ،اگرچه رضایت مشتری تأثیر مستقیمی بر وفاداری وی به
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فروشنده دارد ،اما چندان اثری بر روی وفاداری مشتری به شرکت ندارد .این پژوهش بر نقش کلیدی فروشنده در حفظ
وفاداری مشتری تأکید دارد.
وو )1224( 22در پژوهشی باهدف بررسی تأثیر ارزش ویژه برند و ابعاد آن بر رضایت و وفاداری مشتری انجام دادند که یافتههای
آنها بیانگر ارتباط قوی و تأثیر ارزش برند و ابعاد آن بر رضایت و وفاداری مشتری دارد.
ساجتوس و همکاران )1225( 22تحقیقی با عنوان رابطهی تصویر شرکت ،اعتماد به کارکنان و ارزش مشتری بر رفتار مشتری
در صنعت بانکداری نیوزلند انجام دادند هدف این تحقیق بررسی اثر دو واسطه جدید هزینه تبلیغات و تراکم کار جهت
پیش بینی و برآورد اثر تصویر شرکت و اعتماد به کارکنان است .نتایج نشان داد که تصویر شرکت و اعتماد به کارکنان بر ارزش
مشتری و نگرشهای وفاداری اثر زیادی دارند.
صدقی و همکاران ( )2132در تحقیقی با عنوان شناسایی رابطه کیفیت خدمات و تصویر شرکت با رضایتمندی و وفاداری
مشتریان نشان دادند که کیفیت خدمات و تصویر بانک رابطه مثبتی با رضایتمندی و وفاداری مشتریان و همچنین
رضایتمندی رابطه مثبتی با وفاداری مشتریان به بانک دارد.
حسینی و همکاران ( )2131نشان دادند که قابلیت اعتماد برند نقش مهمی در بهبود تمایالت رفتاری مشتریان ایفا میکند،
بدین معنی که افزایش رضایت مشتریان باعث تعهد وفاداری ،تبلیغ و توصیه شرکت بیمه خود به دیگران و کاهش تمایل به
تغییر میگردد .ازاینرو مدیران میبایست به قابلیت اعتماد توجه ویژهای داشته و نقش آن را در مدیریت ارتباط با مشتری
مدنظر قرار داده و استراتژیهای مناسبی در راستای ایجاد اعتماد و توسعه وفاداری آنان طراحی نمایند.
سبزئی و همکاران ( )2131در تحق یقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری مشتریان بانک کشاورزی نشان دادند که
وفاداری ،از طریق افزایش درآمد ،کاهش هزینه به دست آوردن مشتریان جدید ،کاهش حساسیت مشتری به قیمت و کاهش
هزینههای آشنا کردن مشتری با روشهای انجام کار در شرکت به افزایش سودآوری میانجامد.
اسماعیلپور و همکاران ( )2135در تحقیقی بهعنوان تأثیر تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند نشان
دادند که تصویر شرکتها بر ارزش ویژه برند و رضایت مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنین ارزش برند بر رضایت
مشتری تأثیر مثبت و معناداری دارد.

چارچوب مفهومی پژوهش
بعد از بررسی مبانی نظری چارچوب مفهومی باید طراحی شود بر همین اساس چارچوب مفهومی با توجه به ادبیات پژوهش به
شکل مدلی ( )2که در ذیل اشارهشده است وفاداری بهعنوان متغیر وابسته و تصویر شرکت و ارزش مشتری و اعتماد به کارکنان
متغیر مستقل میباشند .متغیرهای متعددی درزمینة ایجاد وفاداری در مشتریان دخیل هستند ولی بهطورکلی میتوان به
مفهوم کالن ارزش مشتری ،اعتماد به کارکنان و تصویر درك شده از شرکت اشاره نمود که دربرگیرنده سایر متغیرها و مفاهیم
جزئی نیز میباشند.
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H1
ارزش مشتری

تصویر شرکت
H2
H4

H6

H3
H5

وفاداری مشتری

اعتماد به کارکنان

شکل( )9مدل مفهومی تحقیق

فرضیههای تحقیق
 .2تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش مشتری دارد.
 .1تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
 .1تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد به کارکنان دارد.
 .4اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش مشتری دارد.
 .5اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
 .1ارزش مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
روششناسی تحقیق
تحقیق حاضر ازنظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است و ازلحاظ اجرا از نوع تحقیقات توصیفی و به لحاظ جمعآوری دادهها
میدانی به شمار میآید و به دلیل وجود رابطه بین متغیرهای تحقیق از نوع همبستگی میباشد .روش گردآوری اطالعات این
تحقیق به دو روش کتابخانهای و میدانی میباشد .جامعه آماری تحقیق ،کلیه مشتریان بیمه شعب بیمه آسیا در شهر رشت
میباشد که رابطه بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان را بررسی میکند.
پرسشنامه تحقیق حاضر ،پرسشنامه استانداردی است که حاصل کارتحقیقاتی حقیقی کفاش وهمکاران ( ،)2133کاظمی و
همکاران( )2132و وظیفه دوست و معماریان( )2131میباشد .سهم هریک ازمؤلفههای آن به شرح جدول( )2ذیل میباشد.
جدول ( )9ترکیب سؤاالت پرسشنامه

ردیف

متغیرهای موردبررسی

شماره سؤاالت پرسشنامه

منبع سؤاالت پرسشنامه

2

اعتماد به کارکنان

2- 1

وظیفه دوست معماریان ()2131

1

ارزش مشتری

7-21

کاظمی و همکاران ()2132

1

تصویر شرکت

21-27

حقیقی کفاش و همکاران ()2133

4

وفاداری

23-12

حقیقی کفاش و همکاران ()2133

بهمنظور اطمینان از روایی در ابتدا پرسشنامه بعد از تدوین اولیه ،در اختیار اساتید و کارشناسان قرار گرفت و بعد از
بهکارگیری نظراتشان ،پرسشنامه ی نهایی تدوین گردید .بدین ترتیب در تحقیق حاضر از روش روایی محتوا استفاده شد است.
همچنین برای تعیین پایایی پرسشنامه با تأکید بر همسانی درونی سؤاالت از روش آلفای کرونباخ استفادهشده است که جهت
محاسبه ضریب پایایی ،نخست نمونه اولیه مشتمل بر  11پرسشنامه که از بین مشتریان انتخابشده بودند مورد تحلیل
قرارگرفته که بر این اساس ضریب آلفاکرونباخ برای این پرسشنامه  2/32بهدستآمده است که نشاندهنده پایایی مطلوب
پرسشنامه میباشد.
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برای تجزیهوتحلیل دادهها و آزمون فرضیههای پژوهش از مدل معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار  AMOSاستفادهشده
است و همچنین جهت ارزیابی پرسشنامه از نرمافزار  SPSSو آزمون آلفاکرونباخ استفاده گردید.
نتایج یافتهها پژوهش
با توجه به یکی از شرطهای استفاده از نرمافزار  AMOSاستفاده از دادههای با توزیع نرمال است ،دادههای جمعآوریشده در
این تحقیق موردبررسی اولیه قرار گرفتند و دادههای پرت و نامناسب مربوط به آزمودنیهای تحقیق که باعث بر هم زدن توزیع
سایر دادهها میشد حذف شدند .در همین راستا جهت آمادهسازی دادهها ،تعداد  11نفر از آزمودنیهای تحقیق حذف و تعداد
نمونههای آماری مورداستفاده در تجزیهوتحلیل دادهها از  152نفر به  114نفر کاهش پیدا کرد .بنابراین ویژگیهای جمعیت
شناختی نمونههای آماری این تحقیق به شرح جدول زیر میباشد.
جدول ( )2ویژگیهای جمعیت شناختی نمونههای آماری

فراوانی

درصد

مرد

213

1122

زن

35

1723

بین  12تا  12سال

47

12

بین  12تا  42سال

12

1123

بین  42تا  52سال

74

11

بیشتر از  52سال

41

2321

دیپلم

41

1225

فوقدیپلم

44

2321

لیسانس

32

4221

فوقلیسانس و باالتر

41

2321

جنسیت

سن

تحصیالت

تعداد کل = 114
بهمنظور ارزیابی الگوی پیشنهادی ،از روش الگو یابی معادالت ساختاری در نرمافزار  AMOSاستفادهشده است.
مدل اندازهگیری بررسی سؤاالت پرسشنامه
مدل اندازهگیری شامل یک نوع تحلیل عاملی تأییدی است که نشان میدهد هرکدام از سؤالهای پرسشنامه تا چه اندازه دقیق ًا
ابعاد مربوطه را اندازهگیری میکنند .جدول ذیل بار عاملی و واریانس تبیین هر یک از سؤالهای پرسشنامه را نشان میدهد.
ازآنجاییکه بار عاملی بین  2/1تا  2/1قابلقبول و از  2/1با باال مطلوب میباشد لذا بارهای عاملی و واریانس تبیین کلیه
سؤالهای موردبررسی بهاستثنای سؤال  27که مربوط به بعد تصویر شرکت است ،در حد قابلقبول و مطلوب میباشند.
همچنین بررسی مقدار ( Pسطح معناداری) و ( c.Rآمارهاتی) متناظر با هر یک از سؤالها نیز نشان میدهد همهی بارهای
عاملی در سطح  2/222معنادار میباشند بهاستثنای سؤال ( 27فشار فروشندگان به خریدار جهت خرید محصول بااینکه
میداند محصول مناسب خریدار نیست) ،با بار عاملی  ، 2223مقدار آماره تی  2212و  ،P = 22113بعد تصویر شرکت را بهخوبی
تبیین نمیکند .بنابراین این سؤال از لیست سؤاالت پرسشنامه حذف شد (جدول شماره .)1
جدول ( )3برآورد وزن رگرسیونی

Estimate

C.R.

اعتماد به مشتری← سؤال1

2

اعتماد به مشتری← سؤال5

2214

1211

اعتماد به مشتری← سؤال4

2211

5234

P

ارزش مشتری ← سؤال7
*** تصویر شرکت ← سؤال23
*** تصویر شرکت ← سؤال27

243

Estimate

C.R

P

2231

7214

***

2
2211

2212

22113
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اعتماد به مشتری← سؤال1

2211

1222

اعتماد به مشتری← سؤال1

2241

1271

*** تصویر شرکت ← سؤال21
*** تصویر شرکت ← سؤال25

اعتماد به مشتری← سؤال2

2211

1211

ارزش مشتری ← سؤال21

2

*** تصویر شرکت ← سؤال24
تصویر شرکت ← سؤال21

ارزش مشتری ← سؤال22

221

3211

ارزش مشتری ← سؤال22

2221

7237

2231

7211

***

2227

1232

***

2233

5271

***

2222

7211

***

*** وفاداری مشتری← سؤال12
*** وفاداری مشتری← سؤال12

2234

22241

***

ارزش مشتری ← سؤال3

2235

5213

*** وفاداری مشتری← سؤال23

222

21211

***

ارزش مشتری ← سؤال3

2237

7211

***

2

بررسی فرضیههای تحقیق
با توجه به دادههای ارائهشده در جدول ( )4زیر جهت بررسی میزان تأثیر هرکدام از متغیرهای ارائهشده در مدل تحقیق از
نرمافزار  AMOSاستفادهشده است .دادههای بهدستآمده نشان میدهد که در سطح معناداری  2222تصویر شرکت بر سه
متغیر ارزش مشتری ،وفاداری مشتری و اعتماد به کارکنان تأثیر معناداری دارد و میزان تأثیر آن نیز به ترتیب  2211 ،2244و
 2253است .یعنی با یک واحد تغییر در تصویر شرکت متغیرهای ارزش مشتری ،وفاداری مشتری و اعتماد به کارکنان به ترتیب
 2211 ،2244و  2253واحد تغییر خواهند کرد .اعتماد به کارکنان نیز بهطور معناداری بر دو متغیر ارزش مشتری و وفاداری
مشتری تأثیر میگذارد .بهطوریکه با یک واحد تغییر در اعتماد به کارکنان متغیرهای ارزش مشتری و وفاداری مشتری به
ترتیب  2211و  2215واحد تغییر خواهند کرد .همچنین دادههای بهدستآمده نشان میدهد که ارزش مشتری تأثیر معناداری
بر وفاداری مشتری دارد .بهطوریکه با یک واحد تغییر در ارزش مشتری ،متغیر وفاداری مشتری  2211واحد تغییر خواهد کرد.
جدول ( )4بررسی رابطه مستقیم بین متغیرهای تحقیق

سطح معناداری

فرضیه

رابطه

ضریب مسیر

2

تصویر شرکت ← ارزش مشتری

2244

C.R.
72721

22222

1

تصویر شرکت ← وفاداری مشتری

2211

52513

22222

1

تصویر شرکت ← اعتماد به کارکنان

2253

222723

22222

4

اعتماد به کارکنان ← ارزش مشتری

2211

12154

22222

5

اعتماد به کارکنان ← وفاداری مشتری

2215

42217

22222

1

ارزش مشتری ← وفاداری مشتری

2211

12151

22222

برازش مدل
21

جهت بررسی اختالف بین مدلی که بر اساس دادههای گردآوریشده از نمونه آماری موردمطالعه ترسیمشده و مدلی که
اساس آن مبانی نظری تحقیق است ،21از شاخصهای برازندگی

 NFI21 ،CFI25 ،RMSEA24 ،استفادهشده است .هرکدام
Observed model
Hypothesized model
Root Mean Square Error of Approximation
Comparative Fit Index
Non – Normed Fit Index
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از این شاخصهای برازندگی دارای دامنه و آستانه پذیرشی هستندکه در جدول( )5ذیل دامنه پذیرش و نتایج بهدستآمده
برای مدل تجربی تحقیق نمایش دادهشده است.
جدول ( )5مقدار آستانه و نتایج شاخصهای برازندگی مدل

RMSEA

شاخص برازندگی
دامنه پذیرش
نتایج برازندگی مدل

کوچکتر از 1

کوچکتر از 2223

1223

2227

CFI

بزرگتر از 223
22321

NFI

بزرگتر از 223
22312

همانطوری که در جدول ( )5نشان دادهشده است مقادیر بهدستآمده برای شاخصهای برازندگی مدل تحقیق (=1223
( X1 =11123و  CFI =22321 ،RMSEA =2227 ،)df =212و  ) NFI =22312در دامنه قابلقبول میباشند .بنابراین مدل
کلی تحقیق بهخوبی برازش شده است و ساختار کلی روابط بین متغیرها از طریق دادههای بهدستآمده تأیید میشود.

شکل ( )2مدل معادالت ساختاری متغیرهای تحقیق

نتیجهگیری
بررسی عوامل مؤثر بین تصویر شرکت بر ارزش مشتری ،وفاداری مشتریان و اعتماد به کارکنان در این تحقیق هدف اصلی
محسوب میشود .شش فرضیه در تحقیق حاضر تدوینشده و برای تجزیهوتحلیلهای جمعآوریشده از مشتریان شعب بیمه
آسیا در شهر رشت استفادهشده است .این پژوهش میتواند به شیوههای گوناگون به ادبیات موضوع مرتبط کمک کند .این
تحقیق با شناسایی عوامل مؤثر بین تصویر شرکت و میزان اثرگذاری هر یک از این عوامل بر یکدیگر به شعب بیمه آسیا و
سازمانهای خدماتی این امکان را میدهد که استراتژیهای مناسب و اثربخش را برای جذب و نگهداری مشتریان پیادهسازی
کنند .با توجه به نقش تصویر شرکت در سودآوری و کاهش هزینههای تبلیغاتی ،در شرایط رقابتی کنونی تدوین استراتژیهای
مناسب در راستای حفظ و گسترش وفاداری مشتریان تأثیر مثبتی بر حفظ جایگاه رقابتی سازمان دارد.
در ارتباط با آزمون فرضیه اول میتوان بیان نمود که تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش مشتری دارد .نتایج
بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .با توجه به قدمت بیمه آسیا و حسن شهرت این سازمان توصیه
میگردد که با بهرهگیری از تصویر مثبت شرکت در ذهن مشتریان جهت اطالعرسانی درزمینة خدمات بهدوراز اغراق به
روشهای مختلف اقدام نمایند .نتایج فرضیه فوق همراستا با تحقیقات چن و مائو( ،)1223صدقی و همکاران( ،)2132حسینی و
همکاران( )2131و اسماعیلپور و همکاران( )2135است
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در ارتباط با آزمون فرضیه دوم میتوان بیان نمود که تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .ازاینرو به شعب بیمه آسیا توصیه میگردد که با ارائه
سرویس مناسب به بیمهگذاران برای خدمات قبل و پس از فروش و در اختیار گذاردن اطالعات دقیق و بهموقع به مشتریان
برای حفظ و وفاداری مشتریان خود بکوشند .نتایج فرضیه فوق همراستا با تحقیقات حقیقی و همکاران ( ،)2132وظیفه دوست
و معماریان( ،)2131سبزئی و همکاران()2131و وو( )1224است.
در ارتباط با آزمون فرضیه سوم میتوان بیان نمود که تصویر شرکت تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد به کارکنان دارد .نتایج
بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .در خصوص وجود رابطه بین تصویر شرکت و اعتماد به کارکنان
در بین بیمه گران شعب بیمه آسیا در استان گیالن ،توصیه میگردد با اجرای برنامه رویکرد تطبیقی در جهت شفافسازی
عملکرد سازمان بیمه گران تالش کنند چون این امر موجب افزایش تعهد میشود .همچنین بیشترین تأثیر مثبت و معنادار به
تصویر شرکت بر اعتماد به کارکنان تعلق دارد .نتایج فرضیه فوق همراستا با تحقیقات تیلور( ،)1225چن و مائو( ،)1223لین و
وو( )1221و ساجتوس و همکاران( )1225است.
در ارتباط با آزمون فرضیه چهارم میتوان بیان نمود که اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر ارزش مشتری دارد .نتایج
بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .به شعب بیمه آسیا توصیه میگردد که کارکنان در برآورده کردن
انتظارات مشتریان برای خدمات قبل و پس از فروش بهمنظور سهولت خرید تالش فراوان کنند .نتایج فرضیه فوق همراستا با
تحقیقات چن و مائو( )1223و لین و وو( )1221است.
در ارتباط با آزمون فرضیه پنجم میتوان بیان نمود که اعتماد به کارکنان تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد.
نتایج بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .ازآنجاکه کارکنان نقش کلیدی در حفظ و وفادار ماندن
مشتریان دارند به بیمه گران شعب بیمه آسیا توصیه میگردد که با فراگرفتن و آموزش روشهای نوین ارتباط با مشتریان در
جهت رضایتمندی و وفاداری آنها کوشاتر باشند .نتایج فرضیه فوق همراستا با تحقیقات چن و مائو( ،)1223لین و وو()1221
و حسینی و همکاران( )2131است.
در ارتباط با آزمون فرضیه ششم میتوان بیان نمود که ارزش مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر وفاداری مشتری دارد .نتایج
بهدستآمده از تحلیل دادهها فرضیه مذکور را تأیید میکند .به شعب بیمه آسیا توصیه میگردد با ایجاد اطمینان در مشتریان
بهوسیله ارائه تسهیالت در زمان نیاز و طرحهای پاداش به مشتریان باسابقه و معتبر هم بر ارزش مشتریان خود افزودهاند و هم
آنها را به خود وفادارتر کردهاند .نتایج فرضیه فوق همراستا با تحقیقات حقیقی و همکاران( ،)2132صدقی و همکاران(،)2132
وظیفه دوست و همکاران ( )2131و سبزئی و همکاران( )2131است.
پیشنهادات کاربردی مبتنی بر یافتههای پژوهش
پیشنهاد برای فرضیه اول

 پیشنهاد میشودکه عوامل مؤثر برای تقویت و حفظ تصویر شرکت خود رادر ذهن مشتریان موردبررسی قراردهند.
 پیشنهاد میشود که در ارائه خدمات جدید و نوین پیشرو باشند و جهت تهیه عنوان تبلیغاتی کوتاه وجذاب برای
تصویرشرکت در ذهن مشتریان کوشا باشند.

پیشنهاد برای فرضیه دوم

 پیشنهاد میشود که با برگزاری دورههای آموزشی جهت آموزش افراد بهمنظور ارتقای دانش ،مهارت و تخصص در
سازمان بکوشند.
 پیشنهاد میشود که در برخورد با مشتری در هر شرایطی ،حتی زمانی که حق با مشتری نیست رفتار با احترام،
دوستانه و با آرامشی داشته باشند.
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پیشنهاد برای فرضیه سوم

 پیشنهاد می شود که شعب بیمه با ایجاد اعتماد در مشتریان کیفیت ارتباطات خود با مشتریانش را افزایش دهد تا
آنها را به خود وفادار سازد.
 پیشنهاد میشود که در گماردن افراد درمشاغل و پستهای گوناگون به آشنایی آنها بادانش سازمان نیز توجه شود
تا بدین طریق بتوان رضایت کارکنان و بهبود عملکرد سازمانی و کسب رضایت مشتریان را شاهد بود.
پیشنهاد برای فرضیه چهارم

 پیشنهاد میشود که جهت بهبود نیازهای مشتریان با افزایش تعداد نمایندگیها و شعب پرداخت خسارت در مناطق
مهم و پرتردد شهر ،ارزش مشتریان مورد تأکید قرار گیرد.
 پیشنهاد میشود که چون کارکنان فروش در تماس مستقیم با مشتریان هستند ،نقـش اساسـی در تأمین رضایت
مشتریان دارند و بهمنظور افزایش رضایت مشتریان ،مورد اعتماد بودن کارکنان توسط آنها در سازمان موردبررسی
قرار گیرد.
پیشنهاد برای فرضیه پنجم

 پیشنهاد میشود که شعب بیمه موردنظر در مناسبتها و یا طرحهای خاص برای مشتریان خود از پیامکهای تبریک
یا از این قبیل موارد جهت ایجاد افزایش رضایتمندی در آنان موجبات وفاداری آنها را فراهم کنند.
 پیشنهاد میشود که سرویسهای مناسب برای رسیدگی به نظرات و پیشنهادها و همچنین پاسخگویی به شکایات
مشتریان درخدمات قبل و پس از فروش در جهت رضایت و اعتماد مشتریان مورد تأکید قرار گیرد.
پیشنهاد برای فرضیه ششم

 پیشنهاد میشود که دستاندرکاران شرکت هرچند سال یکبار نظرات مشتریان را از خدمات شرکت با نظرخواهی
اینترنتی جویاشوند وبا نشان دادن بازخوربه مشتریان برای نشان دادن توجه به نظرات آنها اقداماتی انجام گیرد.
 پیشنهاد میشود که بهمنظور اعتماد در مشتریان و افزایش رضایت آنها انجمنی برای نظارت بر اخالقیات و رفتار
کارکنان شعب در سازمان ایجاد گردد.
قدردانی :از کلیه شرکت کنندگان در این مطالعه و نیز افرادی که در اجرای و به ثمر رسیدن این پژوهش همکاری داشتند
کمال تشکر راداریم.
منابع
.2
.1
.1
.4
.5
.1

اسماعیلپور ،مجید؛ برجویی ،صاحبهم .)2135( .تأثیرات تصویر شرکت بر رضایت مشتری از طریق ارزش ویژه برند،
فصلنامه علمی پژوهشی بررسیهای بازرگانی شماره  -73مرداد و شهریور .17-51 ،2135
بهرامی ،فارسی؛ خوش سیما ،سهیل و رضا .)2134( .بررسی عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران درشرکت بیمه آسیا،
دومین همایش ملی و دومین همایش بین المللی مدیریت حسابداری ایران ،همدان،دبیرخانه دائمی همایش.
تاجزاده نمین ،ا؛ اله یاری ،س؛ تاجزاده نمین ،آ .)2133( .بررسی وفاداری مشتریان( مطالعه موردی :بانک تجارت شهر
تهران) ،پژوهشگر پاییز.11-2 ،
حسینی،م.ح؛ قادری ،س .)2131( .بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارتباط آن با رضایتمندی مشتریان(مطالعه
موردی :بانک تجارت) ،بررسیهای بازرگانی ،شماره .33-41،33
حقیقی کفاش ،مهدی ،اکبری ،مسعود ،اللیان پور ،نوشین .)2133( ،عوامل مؤثر بر وفاداری بیمهگذاران (موردمطالعه:
شرکت بیمه ایران) ،فصلنامه صنعت بیمه ،سال بیست و پنجم ،شماره  ،2صفحات  75تا .35
حقیقی کفاش ،م ،صحت ،س ،عباس نژاد ،س .)2132( ،بررسی رفتار اخالقی فروشندگان در وفاداری مشتریان
بیمههای عمر ،چهارمین کنفرانس کسبوکار بیمه ،تهران.75-35 ،
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Investigating the relationship between company image on customer value, customer
loyalty and trust in employees of insurance branches Asia
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Abstract
The intensification of competition in the areas of manufacturing and service around the world and
retain customers and increase loyalty in the past than it is more difficult and demands they can help
increase customer loyalty. The aim of this study was to identify factors affecting the corporate
company increase Asia province gilan rasht city. In the study to three factors customer value, customer
loyalty and trust in employees has been noted. The aim of this study was descriptive and measurement
tools for data collection are standardized questionnaire. The expert's opinion used for test validi. Also,
CRONBACH'S alpha test used for test stability. The statistical population of the study is the insurers
of the insurance branches of Asia in Guilan province, Rasht city. that total of 880 questionnaires were
distributed among the insurers that total of 884 completed questionnaires were collected. Data
collected through the spss and amos software has been analysised.The results show that the company
image has a positive and significant effect on the three variables of customer value, customer loyalty
and trust in employees.
Key words: corporate image, customer value, customer loyalty, trust in employees.
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