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 چکيده
گذاری فروشنده تاثیر رقابت، ارزشمندی خریدار در استراتژیهای قیمت  یبررسدر این پژوهش به در 

روش های بیمه استان کردستان پرداخته شد. برند در شعب بیمه نامیبر سطوح مختلف خوش

های استان بود. جامعه آماری پژوهش شامل شعب بیمه پیمایشی از نوع همبستگی -پژوهش توصیفی

نفر  203شعبه بود. حجم نمونه توسط فرمول جامعه کوچک کوکران  430کردستان بود که شامل 

انتخاب شدند.  جامعه حجم با متناسب ایطبقه تصادفی برآورد گردید. واحدهای تحلیل به روش

توسط آلفای  هاشد. پایایی پرسشنامه استفاده ها از پرسشنامه محقق ساخته برای گردآوری داده

های و آزمون SPSSافزار ها از نرمکرونباخ در سطح مناسب تعیین گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده

های مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده گروه tرگرسیون،آزمون  پارامتری پیرسون، و آزمون

نامی برند گذاری و سطوح خوشرقابت بر استراتژیهای قیمت  که داد آمار استنباطی نشان شد. نتایج

 .می برند تاثیرگذار استناگذاری و خوشتاثیرگذار است، ارزشمندی خریدار بر استراژیهای قیمت

شناختی شامل جنسیت، سن، تحصیالت و نامی برند در متغیرهای جمعیتهمچنین تفاوت خوش

نامی برند دارای تفاوت بود به قسمی سابقه فعالیت بررسی گردید که تنها در میزان تحصیالت، خوش

 نامی برند  دارای ارتقاء بود.که با افزایش تحصیالت، خوش

 .نامی برند، بیمهگذاری، خوشرقابت، ارزشمندی خریدار، استراتژی قیمت :يديکل واژگان
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  2 رزگار رحمانی،  1 طاهره کسایی

 .دانشگاه پیام نورقروه 1
 .منابع طبیعی کردستان  2

 

 نام نویسنده مسئول:
 طاهره کسایی

هاي  بررسی رابطه رقابت و ارزشمندي خریدار بر استراتژي

 قيمت گذاري فروشنده با سطوح مختلف خوش نامی برند
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 مقدمه
ی حیات، مجبور به ها برای ادامهکنند، محیطی در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکتها امروزه در آن فعالیت میمحیطی که شرکت

ی حیات و فعالیت های خود از طریق سرمایه گذاری جدید هستند و برای ادامهرقابت با عوامل متعدد در سطح ملی و بین المللی و بسط 

گذاری احتیاج به منابع مالی دارند. برند یک نهاد چند وجهی در ذهن مشتری است و چنانچه هر یک از ویژگی ها را که موید توانمندی سرمایه

شوند با وعده ند، مشتریان موجود و نیز مشتریان جدیدی که جذب شما میشرکت و پیشنهادهای آن هستند مبنای معرفی و ترویج برند قرار ده

ای رو به رو خواهند گشت که اساسی برای یک تصویر برند مثبت به شمار خواهد رفت این وضعیت هنگامی که یک راهبرد جایگاه محقق شده

شرکت را طوری شکل دهد که بر درآمد شرکت، اعتبار آن و  سازی مناسب در هم ترکیب شود، به تبلیغات شما قدرت خواهد داد تا تصویر برند

ه ای وفاداری مشتری در دراز مدت تاثیر بگذارد. با تبدیل شدن برندها به یک منبع مهم مزیت رقابتی ،دانش برند، برای مدیران شرکتها به مسئل

به شکل گسترده،مبنای عملکرد خود را یک مزیت رقابتی  بسیار ضروری تبدیل شده است . امروزه در تجارت و بازارهای صنعتی نیز ، شرکتها 

مانها ویژه قرار می دهند و این مساله در دنیای کنونی اجتناب ناپذیر است . منابع چنین مزیتهای رقابتی بسیار زیاد و متنوع هستند. برخی ساز

یگر شبکه توزیع را مبنای مزیت رقابتی خود قرار می دهند . دارایی های فیزیکی خود نظیر ماشین آالت تولید و برخی از آنها کارکنان و برخی د

ملی برخی شرکتها هم دارایی های ناملموس خود مثل شهرت یا برندهای خود را به عنوان مزیت رقابتی برمی گزینند. امروزه برندها به عنوان عوا

می باشند مورد توجه قرار گرفته است . برندها نقش مهمی در  که ارائه دهنده تمایز و شکل قابل قبولی از مزیت رقابتی برای بازارهای صنعتی

. و به عنوان یک ابزار دستیابی به هم رایی و اتفاق نظر میان عوامل تصمیم گیرنده در فرایندخرید [1]فرایند تصمیم گیری مشتریان بازی می کنند

بع باالترین ارزشهاست نام تجاری عبارت است از هر گونه طرح نام تجاری از جمله داراییهای نامشهود هر شرکت هست که منعمل می کنند .  

ستفاده ، صدا ، رنگ یا ترکیبی از اینها که برای ایجاد تمایز بین محصوالت و خدمات تولید کننده یا فروشنده و محصوالت و خدمات رقبا ، مورد ا

نشان تجاری  شامل مجموعه ای از داراییها و تعهدات است که در  قرار می گیرد.یک نام تجاری قوی ارزش ویژه باالیی دارد. ارزش ویژه نام و

تی طول زمان به ارزش ارائه شده توسط کاال یا خدمات شرکت افزوده یا از آن کسر می شود.این ارزش ویژه نام و نشان تجاری اثر متمایز و مثب

روزه در کشور ما نامهای تجاری زیادی فعالیت می کنند. در است که شناخت آن نام تجاری بر مصرف کننده نسبت به محصول یا خدمت دارد.ام

رقابت شدید بین نامهای تجاری باعث شده که توجه به نام و نشان تجاری بیش از بیش نمود پیدا کند.آنچه مشخص است این است  بیمهصنعت 

که این نامها چگونه می تواند به شرکت کمک کند. در دنیای کنونی که شرکتها در محیطی رقابتی به فعالیت می پردازند و کوچکترین لغزش و 

مچون از دست دادن بازارو مشتریان می انجامد مساله تحقیق و توسعه قبل انجام هر فعالیتی برای سازمانها و شرکتها ضرروری اشتباه به مسائلی ه

می توانند از  نیابازاربا ارـیز   ؛تـسا  گاهیـنشدا یاـه  هشوپژو رکاو   کسب مهمی در زمینه ربسیا ممفهو ارزشمندی خریداربه نظر می رسد.

و  انهشگروپژ نمیا نیوفزروزا توجه ،ستا هشد حمطر تبیادر اد برند هیژارزش وکه   مانیزد.ـکنن بـکس ابتیـقر تـمزی ،وفقمبرندهای  طریق

 یمعنا به اریگذ قیمتاست. ارزشمندی خریدار در مقایسه با هر شاخص عینی دیگر به ادراکات مشتری اشاره دارد .  هشد انبد یابیزاربا نفعاال

د.این تداوم شو می بمحسو پیوستهو  اوممد ییندافر و دشو ارتکر باید که ستا فعالیتی اریگذ قیمت. باشد می خدمت یا کاال ایبر قیمت تعیین

ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تعدیل قیمت را ایجاد می کند . قیمت گذاری با حداکثر کردن سود 

رقابت با . لذا این پژوهش در پی بررسی تاثیرات [2]،افزایش سهم بازار ، رهبری کیفیت ،ادامه حیات و یا افزایش قیمت بازار صورت می گیرد  

 ارزشمندی خریدار در استراتژیهای قیمت گذاری فروشنده با سطوح مختلف خوش نامی برند می باشد.

 

 مفهوم برند-1
های بانکی و ... تفاوت چندانی ها، حسابخودروها، کفش برند مفهومی بیش از یک محصول و یا خدمت است. امروزه بسیاری از کامپیوترها،

روند ها تا آنجا پیش مینمایند. این تفاوتها هستند که تمایز اساسی را در بسیاری از این منابع و بازارها ایجاد میاین نمانام با یکدیگر ندارند، اما

 .[3]نگرند که امروزه بسیاری از رهبران بازار به برند خود به دید یک مزیت رقابتی می

 

 برند ادراکی پيامدهاي1-1

 تعهد1-1-1 

 تمایل، بین این در. است سازمان یک در فعالیت ادامه جهت الزام و نیاز تمایل، دهنده نشان که است روانی حالت یک و نگرش یک تعهد

 سازمان در که گذاریهایی سرمایه خاطر به فرد که است  معنی این به نیاز و است سازمان در فعالیت ادامه برای فرد قلبی خواست و عالقه معنی به

 ملزم را خود و دارد سازمان برابر در فرد که است تکلیفی و مسئولیت دین، از عبارت الزام همچنین. است آن در خدمت ادامه به ناچار داده، انجام

  است. سازمان به خاطر تعلق و وابستگی احساس نوعی تعهد دیگر، دیدگاهی از بیند می آن در ماندن به
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 تعهد ابعاد1-1-2 

 مصرف با تبطمر های درزمینه که آن از حالت دو بر ما ولی میباشد بعد چندین شامل شده مشخص و پیچیده پدیده یک عنوان به تعهد

 به میل اساسی مفهوم بازتاب طریق از بعد دو این -مستمر وعهد وفاداری به تعهد –میشویم متمرکز میباشد تر ومرتبط مناسبتر همه از کننده

 .ارتباطند در یکدیگر با آینده، در رابطه یک حفظ
 

 وفاداري به تعهد1-1-3 

 منعکس ریکش به نسبت را روانشناختی وابستگی که است مثبت هیجانی تعهد یک نظر، مد وفاداری به تعهد به وابسته احساسی تعهد

 [3] شود. می

 

  1کننده مصرف و برند بين روابط 1-2

 ف مصر بین ابطهر بر بیشتر حوزه این در اخیر تحقیقات اند؛ کرده کسب کنندگان روزانه مصرف زندگی در بسیاری اهمیت برندها امروزه

 شبه ویژگی های لهوسی به برند یک به افراد اوقات گاهی که است آن از حاکی برند حوزه در شده انجام تحقیقات. متمرکز است برند و کننده

 برگیرنده در روابط نای هستند رابطه در یک انسان با جامعه متن در گویی که دهند می شکل طوری آن با را خود روابط و بخشند می روح انسانی

  دارد فراوانی مزایایی طرف دو هر برای که است تکرای اعمال مجموعه یک وسیله کنندگان به ف مصر و برند بین متقابل مبادالت

برند مورد  وفاداری و هاند دهان به تبلیغات برند، تعهد برند، به عشق برند، اعتماد رضایت برند، برند، تجربه های سازه قالب در روابط این

 . [4]بررسی قرار می گیرد

 

    2برند تجربه1-3  

 سال اشمیت در طتوس بار اولین برای مفهوم این اما است، مورد بررسی قرار می گیرد گرفته 1980اوایل  از برند تجربه ماهیت عموما

برند  رد.. تجربهگی می نشات سازمان از یک قسمتی یا شرکت یک برند، یک با مشتری بین مجموعه تعامالت از برند تجربه. گردید مطرح 1997

 و تباطاتار بندی، هویت، بسته طرح، مثل برند به مربوط مولدهای وسیله به تحریک شده شناختی و رفتاری احساسی، های واکنش شامل

وسیله  به برند هتجرب چگونگی درك و شناخت که بازاریابی  معتقدند نظران صاحب از بسیاری. شود می گردد، عرضه می آن در برند که محیطی

 رفتار یش بینی پ در تواند برند می تجربه زیرا است؛ حیاتی امری خدمات و بازاریابی محصوالت های استراتژی توسعه برای کنندگان، مصرف

 گیرد. استفاده قرار مورد کننده مصرف

به  محصول یک با فیزیکی تماس از فکننده مصر تجربه مستقیم. بیفتد اتفاق غیرمسقیم یا مستقیم صورت دو می تواند به برند یک تجربه

 منفی یا مثبت و مدت ندیا بل مدت می تواند کوتاه برند تجربه. است بازاریابی یا ارتباطات تبلیغات از ناشی غیرمستقیم تجربه و آید می وجود

 .[4]باشد

 :از عبارتند آن ابعاد که داند می بعدی 4ای  سازه را برند ( ، تجربه2005همکاران) و 3انگ

 یک جذابیت یزانم بعد حسی. است کننده مصرف المسه و چشایی بویایی، حس بینایی، بر برند تجربه حسی بعد تمرکز: حسی بعد  -1

 .دهد می نشان وی حواس روی بر را آن تاثیر کننده و ف مصر حواس برای برند

 .ددار برند یک به نسبت کننده مصرف درونی و احساسات عواطف بر داللت برند تجربه عاطفی بعد :عاطفی بعد   -2

 چه که دهد نشان  می یشناخت بعد واقع در. است کننده مصرف خالق شامل تفکر برند تجربه( فکری) شناختی بعد: شناختی بعد -3

 می کند. تحریک کننده فمصر دررا مسئله و حل تفکر کنجکاوی، حس برند یک میزان

 برای برند بعد توانایی این. رددا کننده مصرف زندگی فیزیکی تجارب قرار دادن هدف بر داللت برند تجربه رفتاری بعد: رفتاری بعد -4

 می دهد .  فیزیکی نشان های فعالیت در کردن درگیر
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 گذاري استراتژیهاي قيمت4-1

 مزیت رقابتی1-4-1

توان در نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی مفهوم رقابت و مزیت رقابتی از مفاهیم اقتصادی هستند که سابقه آن را می 

های سازمانی است . ها و ظرفیتها در جذب نظر مشتریان نسبت به رقبا، با تکیه بر قابلیتریکاردو جستجو نمود. مزیت رقابتی توانایی شرکت

های ارائه های مشتری باالتر است . بررسی تعریفها از هزینههای قابل ارائه شرکت برای مشتریان است به نحوی که این ارزشقابتی ارزشمزیت ر

دهد که تمرکز اصلی سازه مزیت رقابتی بر داشتن برتری نسبت به رقبا در یک یا چند شده توسط صاحب نظران برای مزیت رقابتی نشان می

امل مورد نظر مشتری است. در مسیر ایجاد مزیت رقابتی دو نکته حائز اهمیت است: اول اینکه این مسیر، فرایند دنباله داری است که عامل از عو

های خود، مزیت رقابتی پایداری شود؛ یعنی در صورتی که سازمان بتواند به واسطه شایستگیپذیری سازمان منجر میبه عملکرد عالی و رقابت

پذیری را به که برای مشتریان ارزشمند بوده و همواره برتر از رقبا باشد، در واقع عملکردی شایسته از خود بر جای گذاشته و رقابتخلق نماید 

شود یا از ارمغان آورده است. دوم اینکه به خاطر افزایش پیچیدگی های محیطی و شدت رقابت، مزیت رقابتی یا به راحتی توسط رقبا تقلید می

های جدیدی جایگزین شود. بر اساس این سازمان باید به فکر یافتن مزیت رقابتی پایدار بازد و بایستی با مزیتیان به زودی رنگ مینظر مشتر

 .[5]باشد 

 

 تعریف قيمت گذاري1-4-2
خدمت که به صورت واحد  ای کاال وقیمت از لحاظ لغوی یعنی سنجش، ارزیابی، اندازه و معیار. قیمت در بازار عبارت است از  ارزش مبادله

گذاری فعالیتی است که باید تکرار شود گذاری به طور ساده یعنی تعیین قیمت برای کاال یا خدمات. قیمتشود. بر این اساس قیمتپول بیان می

 کند.دیل  قیمت را ایجاد میو فرآیند مداوم و پیوسته است.  این تداوم ناشی از تغییرات محیطی و عدم ثبات شرایط بازار است که لزوم جرح و تع

 شود.گذاری میگذاری: به فرآیند اعمال قیمت به سفارشات خرید و فروش خواه بصورت دستی یا خودکار، قیمتقیمت  

 

 گذارياهميت قيمت1-4-3 
موقعیت مطلوب در مقابل رقبا، های صحیح در انتخاب  استراتژی برای رسیدن به ارائه محصوالت بهتر نسبت به سایر رقبا و استفاده از گام

ای باشد گذاری محصوالتش به گونهباشد. بنابراین یک بنگاه باید قادر به قیمتجزء اصول مهم برای رسیدن به سودآوری در مدل کسب و کار می

تریان، کاالهای مکمل، رقبا و که بتواند درآمدهایی متناسب با ارزش ارائه شده به مشتری بدست آورد و به این ترتیب موقعیتش را نسبت به مش

باشد و تصمیات در مورد ان تاثیر زیادی بر روی سودآوری ترین جزء از مدل کسب و کار میگذاری مهمتازه واردین بالقوه حفظ نماید. قیمت

 شود:گویی به برخی از سواالت مهم، معین میگذاری موفق با پاسخبنگاه به همراه دارد. قیمت

 این منافع ارتباط داشته باشد؟ کند و هزینهتنظیم شود که بتواند با مزایایی که بنگاه به مشتریان عرضه می چگونه قیمتی باید

 هایش را کاهش دهد یا باال ببرد؟قیمت بایست بنگاهچه زمانی می

 ؟آورد چگونه خواهد بودهایش را باال یا پایین میعکس العمل رقبا و مشتریان در زمانی که بنگاه قیمت

 بایست به ارزان فروشی بیش از حد محصوالتش بپردازد؟چه زمانی بنگاه می

 

 گذارياهداف قيمت1-4-4

 شوند:کنند به پنج گروه زیر تقسیم میگذاری دنبال میبطور کلی اهدافی که شرکتها از قیمت

کنندگان رقابت شدید و تغییرات دائمی مصرفحفظ  بقاء و ادامه حیات: این هدف برای شرکتهایی مناسب است که با ظرفیت مازاد،  – 1

تواند همچنان به حیات تجاری های ثابت را پوشش دهد، شرکت میهای متغیر و برخی از هزینهاند. چنانچه قیمت بتواند هزینهدچا مشکل شده

 خود ادامه دهد.

های های مربوط به قیمتبرساند، باید تقاضا و هزینه به حداکثر رساندن سود فعلی : برای اینکه شرکتی سود کنونی خود را به حداکثر – 2

البته مختلف را برآورد کند و آنگاه قیمتی را انتخاب کند که بیشترین سود جاری، جریان نقدی یا بازده سرمایه را برای شرکت به ارمغان آورد. 

ای آمیخته بازاریابی، واکنشهای احتمالی رقبا و محدودیتهای در صورت تاکید بیش از حد بر سود جاری و عدم توجه به اثرات ناشی از سایر متغیره

 قانونی، در بلند مدت عملکرد شرکت را به مخاطره خواهد انداخت.
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گیرند، زیرا بر این باورند که دست یابی به حجم فروش بیشتر به حداکثر رساندن سهم بازار : برخی شرکتها این هدف را در پیش می – 3

یابند. به عبارت دیگر چنین شرکتهایی تمام شده هر واحد کاهش یافته و در نتیجه در بلند مدت به سود ببیشتری دست میباعث خواهد شد بهای 

 تواند در شرایط زیر مناسب باشد:کنند. این استراتژی میبرای رسوخ در بازار، قیمتهای خود را در پایین ترین سطح تعیین می

 دهد، در نتیجه قیمت پایین موجب رشد بازار خواهد شد.حساسیت نشان میبازار بیش از اندازه نسبت به قیمت 

 های تولید و توزیع کاهش خواهد یافت.با کسب تجربه هزینه

 شود.قیمت پایین موجب از صحنه خارج شدن رقبا می

ین وسیله عصاره بازار را بکشند. ها را در سطح باال تعیین کنند و بددهند قیمتکشیدن عصاره بازار : برخی از شرکتها ترجیح می – 4

 توانند به این هدف دست یابند:شرکتها در شرایط زیر می

 وجود تعداد زیادی خریدار و باال بودن میزان تقاضا در بازار.

ای ناشی بهای تمام شده هر واحد محصول که در حجم اندك تولید شود، ولی بدان اندازه زیاد نباشد که شرکت ناگزیر شود از برخی از مزای

 از تحمیل کردن محصوالت با قیمت باال بر بازار، تقاضا را از دست بدهند.

 تعیین قیمت اولیه در سطح باال باعث جلب توجه شرکتهای رقیب به بازار نشود.

 قرار دارد. تعیین قیمت در سطح باال این تصور را در ذهن خریداران ایجاد کند که شرکت و محصوالت آن نسبت به رقبا در سطحی باالتر

خواهند از این نظر در بازار پیشرو پیشرو شدن از نظر کیفیت : شرکتهایی که هدف آنها عرضه محصوالت با کیفیت باال است و می – 5

این محصوالت کنند و نیز کنند. آنها حصوالتی با کیفیت بسیار باال به بازار عرضه میهای باالتر به بازار عرضه میشوند، محصوالتی برتر و با قیمت

توانند قیمتها را در سطحی توانند منافع و مزایای بیشتری به خریداران ارائه کنند. چنین شرکتهایی میهای خاصی هستند که میدارای ویژگی

 .[5]باالتر تعیین کنند
 

 گذاريهاي قيمتروند طرح1-4-5
گردد. این روش در جوامع بود که در آن، کاال برابر کاال داد و ستد میگذاری بصورت مبادله پایاپای ترینس نوع قیمتمبادله پایاپای: قدیمی

 معنی است.بدوی رایج است زیرا مفهوم پول در آینده جوامع بی

 : چانه زنی فرد به فرد

ه زنی فرد به کنند تا به باالترین قیمتی توافقی برای فروش برسند. چاندر این روش فروشنده با خریدار بر سر قیمت توافقی مذاکره می 

 باشد. این روش برای فروش در مقیاس باال مناسب نیست.فرد در کوچه و خیابان بسیاری از کشورهای در حال تئسعه معمول می

 :قیمت مقطوع

ین کند. اکند یا اینکه آن را رد میکند و خریدار یا آن را قبول میگذاری مقطوع، چانه زنی بی معناست. قیمتی را تعیین میدر قیمت

 ای ایاالت متحده معرفی شد.های زنجیره، توسط تعدادی از فروشگاه19روش در اواخر قرن

کند و کاال به باالترین ای، فروشنده درخواست فروش را در میان خریداران متعدد بیان میگذاری مزایده: در قیمتایگذاری مزایدهقیمت

 شود.پیشنهاد ارائه شده، فروخته می

 

 گذارياستراتژیهاي اصلی قيمت1-4-6

خواهد قیمت خود را کاهش دهد یا افزایش، قیمت محصوالت جدیدش باال باشد یا پایین، قیمت یک بنگاه اغلب باید تصمیم بگیرد که می

ها، ای از این راهک راه یا مجموعهای و ... ، به انتخاب یگذاری ثابت استفاده کند یا مزایدههای قیمتمحصول همواره ثابت باشد یا متغیر، از طرح

گذاری، تابعی از خود استراتژی، مدل کسب و کار و به خصوص تناسب استراتژی گویند. موفقیت یک استراتژی قیمتگذاری میاستراتژی قیمت

 گذاری با مدل کسب و کار می باشد.قیمت

 :روش کره گیری

کند و وقتی رقبا وارد بازار ، در زمانی که هیچ رقیبی در بازار وجود ندارد، عرضه میگیری، بنگاه محصول جدید را با قیمت باالدر روش کره

شود، تقاضا برای این بازار جدید بدون کشش است و به تبع آن آورد. دلیل قیمت باال در ابتدا این است که فرض میشدند، قیمت را پایین می

 کند.آهنگ بسیار خوب کار می -کننده پیش گیری در بازارهایی با مصرفکند. روش کرهقیمت پایین خریداران زیادی را جذب نم

 :ایگذاری رخنهقیمت

نماید. هدف از این ای، بنگاه برای رخنه در بازار، در ابتدا محصولی را با قیمت بسیار پایین و یا مجانی ارائه میگذاری رخنهدر روش قیمت 

 کند.ل و یا استاندارد سازی بازار است. بسیاری از محصوالت مبتنی بر دانش از این استراتژی استفاده میروش دستیابی به سهم بازار باال، قابل قبو
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 :ایگذاری دستهقیمت

 فروشد.در این روش بنگاه دو یا چند محصول را در کنار هم و با قیمتی کمتر از مجموع قیمت تک تک اقالم، می

 :ایگذاری دو تعرفهقیمت

 کند، یکی برای حق استفاده از محصول و دیگری برای تعداد واحد مصرفی.شنده، دو قیمت را تعیین میدر این روش فرو 

 :گذاری میزان خریدقیمت

های تنظیم قیمت، قیمت تنظیم شده برای یابد. در این روش استفاده از روشها کاهش میدر این روش با افزایش میزان خرید، قیمت

 .[5]یابندها را کاهش میپس برای میزان خرید بیشتر، قیمتتعداد متوسط بدست آمده و س

 :بندی قیمتدسته

 کند.های متفاوتی را برای هر دسته پیشنهاد میدر این روش مشتریان بر اساس خصوصیاتشان دسته بندی شده و بنگاه قیمت

 

 گذاريهاي قيمتاثر فناوري اطالعات بر طرح1-4-7
اطالعات بیشترین اثر را بر آن دارد، مزایده است. در مزایده معمولی دو مشکل اصلی  وجود دارد. خریداران طرح قیمت گذاری که فناوری 

زنی ارائه نماید. در یک ها نیز ممکن است در هر مرتبه اقالم محدودی را برای چانهممکن است بر سر قیمت با یکدیگر تبانی کنند و فروشنده

ران و فروشندگان در کنار هم بسیار مشکل، اما با استفاده از اینترنت اطالعات بیشتری را در اختیار افراد محیط واقعی جمع آوری تمام خریدا

تواند مشتریان خود را دهد. با استفاده از فناوری اطالعات بنگاه میگیرد. فناوری اطالعات قیمت گذاری مقطوع را نیز تحت تاثیر قرار میقرار می

 بندی و به این ترتیب قیمت خود را بهبود دهددهند، یا عایدات و ترجیحات مشتری، بخشع محصول بدست میبر اساس منافعی که انوا

 

 گذاريعوامل موثر در قيمت1-4-8
 گذاری : سه عامل در قیمت گذاری از اهمیت باالیی برخوردارند:عوامل اثرگذار بر قیمت

 تواند دریافت نماید.این ارزش بیانگر بیشترین مبلغی است که بنگاه می باالترین میزان ارزشی که مشتری برای محصول قائل است.

 آید.سودی که از محصول ها و قیمتهای رقبا بدست می

 گذاری بنگاهاستراتژی قیمت

 عبارتند از: گذاری کاالدیگر عوامل موثر در قیمت

ت. قیمت کاال باید به گونه ای تعیین شود که ضامن بقای شرکت اهداف بازاریابی: که مهمترین آنها بقای شرکت و تداوم حضور در بازار اس 

کارشناسان با توجه به حداکثر سود مورد انتظار باشد، لذا برای بدست آوردن رهبری بازار باید قیمت گذاری پایین با توجه به کیفیت کاال مورد نظر 

شود. خدمت به ازای استفاده از آن توسط مصرف کنندگان پرداخته می مربوطه قرار گیرد. قیمت کاال اساسا مقدار پولی است که برای کاال یا

شود و لیکن بقیه عناصربازاریابی همگی دارای هزینه هستند، لذا قیمت گذاری قیمت تنها رکن از عناصر بازاریابی است که باعث ایجاد درآمد می

 هی است.کاال بدون توجه به سایر ارکان بازاریابی و تغییرات بازار کار اشتبا

خط مشی ترکیب عناصر بازاریابی: در این عامل تعیین قیمت کاال باید با طراحی، توزیع و تبلیغات کاال هماهنگ باشد زیرا باید  نقش همه 

 عوامل الزم برای تعیین قیمت  در نظر گرفته شود.

 :عامل هزینه

باشد که شامل انواع ای در قیمت گذاری کاال میعامل تعیین کننده هنگام تهیه یک برنامه بازاریابی کلیه هزینه های تولید، توزیع و فروش

 هزینه های ثابت و متغیر است.

 :سازمان قیمت گذاری

 شود. در اغلب شرکتها قیمت توسط مدیران بازاریابی، فروش و مدیران محصول تعیین می

 :ماهیت بازار

باشد که در بازارهای مختلف نظیر در نقطه تعادل منحنی عرضه و تقاضا میقیمت تابعی از عرضه و تقاضای کل با توجه به مطلوبیت کاال 

 بازار رقابت کامل، بازار انحصاری چند قطبی و انحصاری کامل متفاوت است.

 :قیمت رقبا

 با توجه به کیفیت محصول در شرایط رقابتی بر سیاست قیمت گذاری کاال تاثیر بسزایی دارد.

 :شرایط اقتصادی

 دهند های تولید اثر گذاشته و لذا قیمت کاال را تحت تاثیر قرار می-یزان  نرخ تورم، نرخ بهره، رونق یا رکود اقتصادی بر هزینهبا توجه به م
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 :عوامل توزیع

 شود. در تعیین قیمت کاال بسیار موثرند.های فروش میهای توزیع و شبکهسودی که نصیب واسطه

 قوانین و مقرات:

 گذاری کاال اطالع کافی داشته باشند.قوانین و مقررات دولتی مرتبط با قیمتبازاریابان بایستی از 

ان مانع ورود رقبا توگذاری صحیح اهداف خاصی را دنبال کند، به عنوان مثالبا تعیین قیمت پایین میتواند از طریق قیمتیک شرکت می

اند به بازاریابی سایر توایجاد کرد، لذا تعیین درست قیمت یک کاال می توان ثبات را در بازاربه بازار شد، همچنین با یکسان سازی قیمت می

یشتر مشتریان های فروش سبب ایجاد وفاداری و جذب بمحصوالت  کمک نموده و اهداف دیگر شرکت را تامین نماید و با جلب حمایت واسطه

تولید بر اساس تجربه  کاهش یافته و لذا نزولی بودن شیب منحنی گردد. الزم به ذکر است که با کسب تجربه در امر تولید، هزینه متوسط تولید

دا کرده و با توجه به قبلی برای شرکت بسیار حائز اهمیت است زیرا هزینه تولید هر واحدسیر نزولی داشته و با تولید و فروش بیشتر کاهش پی

گذاری پایین متفاده گردد، الزم به ذکر است که سیاست قیگذاری مخصوصی استظرفیت محدود خرید کاال در بازار بایستی از خط مشی قیمت

ای بکار گرفته یژهوممکن است تصویر ذهنی مبثتی بر نامرغوب بودن کاال را در ذهن مشتری ایجاد نماید و این تاکتیک باید به با دقت نظر 

 .[6]شود

دهد نتایج نشان می شگاه از دیدگاه هواداران پرداختند ونامی با(، به بررسی نقش هویت اجتماعی برند بر خوش1395بیرامی و همکاران)

رند و هویت برند برای بتری نسبت به ارزش ادراك شده از برند، اعتماد بینی قویاز میان ابعاد هویت اجتماعی برند، بعد رضایت از برند پیش

 باشد.  نامی باشگاه میخوش

 "اری فناوری مقایسه و تعیین عوامل تاثیرگذاربر انتخاب روش قیمت گذ "ان (، به بررسی موضوعی تحت عنو1394شفیعا و همکاران )

 مهدر ادا ه،شد قایسهمو  معرفی مختصر ربطو وریفنا اریگذ قیمت پیشرفتهو  سنتی یها لمد ابتدا د،موجو منابعای  مقایسه مطالعهپرداختند و 

 پرسشنامه طریقز ا رمذکو ملاعوو  نتایج. ندا گرفته ارقر سیربر ردمو وریفنا اریگذ قیمت جهت بمطلوروش  هر بنتخاا بر موثر ملاعو نیز

  . ندا هشد سنجی رعتباا رکشوای  یانهرای صنف منظا یعضاا توسط هشد تکمیل یها

شان داد که عوامل ن،نتایج "شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کاالهای با برند خارجی در ایران  "(  با عنوان 1392دهدشتی وهمکاران)

گان موثر است . مرتبط با محصول یعنی آشنا با برند ،ارزش ادراك شده از محصول ، ریسک ادراك شده از محصول ، بر قصد خرید مصرف کنند

 بعاد مرتبط با کشور مبدا نیز بعد شناختی دارای تاثیر معناداری بر قصد خرید مصرف کنندگان دارد . و  در میان ا

ستاره کالن  5ل های بررسی آثار متقابل ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری ) هت "( ، موضوعی با عنوان 1392رحیم نیا و همکاران)

ند است و تاثیر قابل و نتایج نشان می دهد کیفیت ادراك شده بعد اصلی در ایجاد ارزش ویژه بر، را مورد بررسی قرار دادند   "شهر مشهد ( 

 توجهی بر سایر ابعاد ارزش برند دارد . تعیین کننده ای قوی در ارزش ویژه برند محسوب می شود . 

یق ارزش ویژه مبتنی خرید مصرف کنندگان از طر(، به بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر قصد 1391جلیلیان و همکاران )

ژه برند؛ ابعاد ارزش ویژه برند بر مشتری در میان دانشجویان پرداختند و  یافته ها نشان داد ، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ابعاد ارزش وی

  ر می گذارد. ارزش ویژه برند بر قصد خرید اث به جز بعد آگاهی از برند بر قصد خرید و تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از طریق

(، به بررسی اثر رقابت بر ارائه خدمات ارزش مشتری برای وفاداری مشتریان پرداختند و نتایج پژوهش نشان 2015،شو ،چینگ ) 4چن

ن رقابت پیش بینی وفاداری دهد که یک رقابت تعدیل کننده روابط بین ارزش مشتری و وفاداری مشتری از دید مصرف کننده است. همچنیمی

 مشتری از دید مشتری است. 

(، در تحقیقی به بررسی تاثیر قدرت رقابتی شرکت بر میزان فعالیتهای اجتناب از پرداخت مالیات شرکتها 2013و همکاران )5لینچ 

 شود.اب از مالیات شرکت بیشتر میپرداختند و به این نتیجه رسیدند که هر چه قدر قدرت شرکت در بازار محصول بیشتر باشد رفتار اجتن

(، تاثیر رقابت بازار محصول بر انگیزه های مدیران برای مدیریت سود جهت نیل به سودهای از پیش تعیین 2012و همکاران ) 6هابرگ

ین شده و رقابت بازار شده پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که ارتباط منفی بین تالشهای مدیران برای دستیابی به سودهای از پیش تعی

 محصول وجود دارد.

 (،  معتقد ند که رقابت بازار محصول تاثیر مثبت و معناداری بر سیاست تقسیم سود شرکت دارد.2012)7گاستا و رونی

                                                           
4 Chen 
5 Linch 
6 Hoberg 
7 Gustavo, G., and Roni 
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ها، احبهای از روابط بین متغیرها را بر اساس نتایج مصو شبکه چارچوب نظری پژوهش مبنایی است که طرح کلی تحقیق بر آن استوار است؛

باشدند که مسئله پژوهش را ها همان متغیرهایی میدهد. ایننشان می (شده استآنچه در پژوهش انجام) مشاهدات و یا بررسی پیشینه پژوهش

شوند. متغیر اصلی )مستقل( متغیرهای پژوهش به دودسته مستقل وابسته تقسیم می طورکلی،(. به1387فرد و همکاران،دهند )داناییتشکیل می

عنوان متغیر وابسته به موردتوجه در این پژوهش رقابت، ارزشمندی خریدار و استراتژی قیمت گذاری به عنوان متغیر مستقل و خوشنانی برند 

 شده است.در نظر گرفته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1999مدل مفهومی پژوهش )آکر،

 

 روش تحقيق 
پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است. چون هدف از آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است.و بر حسب روش، توصیفی این 

باشد. چون هدف پژوهشهای توصیفی، توصیف شرایط موجود یا به عبارتی دیگر شناخت بیشتر شرایط موجود است. این پژوهش، از نوع می

های مقطعی روابط بین متغیرها را بررسی نماید.و باتوجه به زمان جمع آوری داده ها، از نوع پژوهش های همبستگی است چون میخواهدپژوهش

خواهد روابط همبستگی بین متغیرها را در یک سازمان بررسی باشد چون پژوهش در یک بازه زمانی مشخص انجام خواهد گرفت. و چون میمی

باشد. دولتی و خصوصی استان کردستان می  هایکارکنان شعب بیمهشامل حاضر پژوهش ریآما نماید از نوع پژوهشهای میدانی است. جامعه

 باشد.شعبه می 430الزم به ذکر است که تعداد جامعه آماری 
 

 نمونه حجم و جامعه کيتفک به: شعب بيمه استان کردستان 1جدول
 

 حجم نمونه از هر شهرستان هر شهرستان شعبتعداد  نام شهرستان

 38 81 سنندج

 24 51 بانه

 23 48 سقز

 19 40 قروه

 مزیت رقابتی

 مزیت مشهود

 پایدارمزیت 

 مزیت متجانس

 مزیت مرکب 

 خوش نامی برند

 وفاداری برند 

 کیفیت ادراك شده

 تداعی برند 

 آگهی برند

تمایل به قبول 

 گسترده برند 

 

 ارزشمندی خریدار

 رضایت 

 وفاداری 

استراتژیهای قیمت 

 گذاری
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 21 45 بیجار

 18 38 کامیاران

 14 29 دهگالن

 14 30 دیواندره

 26 55 مریوان

 6 13 سروآباد

 203 430 مجموع

 

 استشده ای متناسب با حجم جامعه استفاده ی تصادفی طبقهریگنمونه روش از آماری نمونه انتخاب برای پژوهش این در

 این در که. شد محاسبه کوکران محدود جامعه فرمول از استفاده با و یشیآزما ریغ تحقیقات یریگنمونه روش از استفاده با نمونه تعداد

 .است شده گرفته نظر در نمونه حجم n و آماری جامعه N همچنین و شده منظور =5/0dو  ، =96/1t= ، 5/0p=qفرمول، 
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شعبه  به عنوان نمونه آماری  203باشد،شعبه می  430برای نمونه گیری از شعب مورد بررسی، به سبب مشخص بودن تعداد جامعه که 

 باشد.نفر می 203اند. بر اساس این فرمول حجم نمونه برابر با انتخاب شده

یمه استان کردستان توزیع گردید. که بعد از جمع آوری با نفر از کارکنان  شعب ب 30ها در بین پرسشنامه سؤاالت، پایایی محاسبه برای

 ها و ابعاد آن در  آورده شده است.ها شد که پایایی پرسشنامهاستفاده از آلفای کرونباخ اقدام به تعیین پایایی پرسشنامه
 

 کرونباخ يآلفا ییایپا ضرائب: 2 جدول
 

 پایایی ابعاد متغیر

ارزشمندی  –رقابت 

-استراتژی قیمت -خریدار

 خوش نامی برند -گذاری

 955/0 رقابت

 756/0 ارزشمندی خریدار

 954/0 استراتژی قیمت گذاری

 843/0 خوش نامی برند

 897/0 مجموع سؤاالت پرسشنامه

 هاي پژوهشمنبع:داده

 

  یافته ها
 

 جنسيت پاسخگویان: توزیع فراوانی (3) جدول
 

 درصد تعداد جنسیت

 7/51 105 مرد

 3/48 98 زن

 100 203 جمع

 

 باشد.( زن می%3/48نفر) 98( از پاسخگویان مرد و تعداد %7/51نفر)105تعداد 
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 .درصد فراوانی جنسيتی پاسخگویان1نمودار 

 

 سنی پاسخگویان: توزیع فراوانی (4) جدول
 

 درصد تجمعی درصد تعداد سن

 2 2 4 سال 25تا 

 44 42 84 سال 35تا  26بین 

 5/92 5/48 97 سال 45تا  36بین 

 99 5/6 13 سال 55تا  46بین 

 100 1 2 سال 55باالتر از 

  100 200 جمع

 

( %5/6نفر)13سال،  45تا  36( بین %5/48نفر )97سال،  35تا  26( بین %42نفر )84سال،  25( کمتر از %2نفر)4از بین کل پاسخگویان سن 

 اند.نفر نیز به این سؤال پاسخ نداده 3سال بوده است. تعداد  55( باالتر از %1نفر)2سال و  55تا  46بین 

 
 .درصد فراوانی سنی پاسخگویان2نمودار 

 

 ميزان تحصيالت پاسخگویان: توزیع فراوانی (5) دولج
 

 درصد تجمعی درصد تعداد میزان تحصیالت

 5/0 5/0 1 کمتر از دیپلم

 5/1 1 2 دیپلم

 5/8 7 14 فوق دیپلم

 61 5/52 105 لیسانس

 100 39 78 فوق لیسانس و باالتر

  100 200 جمع

مرد

51.7%

زن

48.3%

سال25تا 

1.0%

سال30کمتر از 

42.4%

40تا 31بین 

سال

49.0%

50تا 41بین 

سال

6.6%

سال50باالتر از 

1.0%
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 .درصد فراوانی ميزان تحصيالت پاسخگویان3نمودار 

 

 سابقه کار پاسخگویان: توزیع فراوانی (6)جدول 
 

 درصد تجمعی درصد تعداد سابقه کار

 1/26 1/26 53 سال 5کمتر از 

 8/47 7/21 44 سال 10تا  6بین 

 9/73 1/26 53 سال 15تا  11بین 

 1/93 2/19 39 سال 20تا  16بین 

 100 9/6 14 سال 20باالتر از 

  100 203 جمع

 

سال،  15تا  11(بین %1/26نفر)53سال،  10تا  6( بین %7/21نفر)44سال،  5( از پاسخگویان کمتر از %1/26نفر)53سابقه کار 

 باشد. سال می 20( باالتر از 9/6نفر)14سال و  20تا  16( بین %2/19نفر)39

 
 .درصد فراوانی سابقه کار پاسخگویان4نمودار 

 

 بررسی نرمال بودن متغيرهاي پژوهش
ها با استفاده از ها و دادهی متناسب با فرضیههاآزمونهای پژوهش، محقق جهت اطمینان از کاربرد صحیح قبل از اقدام به آزمون فرضیه

های اصلی پژوهش پرداخته شده است. نتایج به دست بودن( داده نرمال ریغنرمال یا ر )اسمیرنوف به بررسی توزیع به هنجا-کولموگروفآزمون 

 آمده از این آزمون به شرح زیر است:

 

 

کمتر از دیپلم

0.5%
دیپلم

1.0%

فوق دیپلم

7.0%

لیسانس

52.5%

ترفوق لیسانس و باال

39.0%

26.1

21.7

26.1

19.2

6.9
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سال5کمتر از  سال10تا 6بين سال15تا 11بين  سال20تا 16بين  سال20بيش از 
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 (: نتایج سنجش آزمون نرمال بودن متغيرها7جدول )
 

 نتیجه P.Value خطای استاندارد میانگین تعداد متغیر

 نرمال 853/0 33/3 72/9 203 رقابت

 نرمال 723/0 08/4 41/12 203 ارزشمندی خریدار

 نرمال 712/0 41/4 17/18 203 استراتژی قیمت گذاری

 نرمال 842/0 63/3 86/13 203 خوش نامی برند

 

( 05/0بیشتراز سطح خطای آلفا)اسمیرنوف در تمام متغیرهای مورد بررسی -( کولموگروفP.Valueداری)از آنجایی که سطح معنی

ی متغیرهای مورد مطالعه در این پژوهش دارای توان نتیجه گرفت که ، همهباشد. پس میهای مربوطه میباشد، و نشان از به هنجار بودن دادهمی

 های پژوهش استفاده به عمل آید. های پارامتری در بخش آزمون فرضیهباشند، به همین دلیل باید از آزمونتوزیع نرمال می

 

 آزمون فرضيه ها

 اصلی اولآزمون فرضیه 

 داری وجود دارد.های دولتی و خصوصی استان کردستان رابطة معنیگذاری شعب بیمهبین رقابت و استراتژیهای قیمت

 های استان کردستان رابطه معناداری وجود ندارد.گذاری فروشنده شعب بیمهو استراتژیهای قیمت:  بین رقابت H0فرض

 های استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.گذاری فروشنده شعب بیمه:.  بین رقابت و استراتژیهای قیمتH1فرض
 

 گذاري فروشنده. سنجش  رابطه بين رقابت  و استراتژي قيمت8جدول 
 

 گذاریاستراتژی قیمت

 رقابت

 داریسطح معنی tآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی

106. .011236 1.111- 000. 

 

شود و . ( ، پس فرض صفر رد می000است و سطح معناداری ) 1.96و کوچک تراز مقدار جدول   -1.111برابر  tبا توجه به  مقدار آماره 

 رابطه معناداری وجود دارد. های استان کردستانگذاری شعب بیمهرقابت واستراتژیهای قیمتیعنی بین شود.فرض یک پذیرفته می

 گذاری فروشنده رابطه معناداری وجود دارد.: بین ارزشمندی خریدار واستراتژی قیمت.آزمون فرضیه اصلی دوم

 ود ندارد.گذاری فروشنده رابطه معناداری وج: بین ارزشمندی خریدار واستراتژی قیمتH0فرض

 گذاری فروشنده رابطه معناداری وجود دارد.:. بین ارزشمندی خریدار واستراتژی قیمتH1فرض
 

 . سنجش  رابطه بين  استراتژي قيمت گذاري و ارزشمندي خریدار9جدول 
 

 استراتژی قیمت گذاری

 ارزشمندی خریدار

 داریسطح معنی tآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی

351. 123. 3.915 023. 

 

شود یعنی . (،پس فرض صفر رد می023است و سطح معناداری ) 1.96تر از مقدار جدول و بزرگ  3.915برابر  tبا توجه به  مقدار آماره 

ارزشمندی توان گفت  افزایش استان کردستان  رابطه معنادار وجود دارد و میهای گذاری شعب بیمهبین ارزشمندی خریدار و استراتژیهای قیمت

 شود.گذاری میخریدار باعث افزایش استراتژیهای قیمت

 های فرعیآزمون فرضیه

 های استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.:  بین رقابت و سطوح خوش نامی برند شعب بیمهآزمون فرضیه  فرعی اول

 طه معناداری وجود ندارد.های استان کردستان راب: بین رقابت و سطوح خوش نامی برند شعب بیمهH0فرض

 های استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.:. بین رقابت و سطوح خوش نامی برند شعب بیمهH1فرض
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 نامی برندرقابت و خوش. سنجش رابطه بين 10جدول 
 

 خوش نامی برند

 رقابت

 داریسطح معنی tآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی

541. 293. 6.715 000. 
 

شود یعنی  . ( ،پس فرض صفر رد می000است و سطح معناداری ) 1.96تر از مقدار جدول و بزرگ  6.715برابر  tبا توجه به  مقدار آماره 

 درصد است. افزایش رقابت29رابطه برابر با رابطه معناداری وجود دارد. مقدار  این های استان کردستان بین رقابت  و خوش نامی برند  شعب بیمه

 شود.نامی برند میباعث افزایش خوش

 : بین ارزشمندی خریدار و خوش نامی برند رابطه معناداری وجود دارد.آزمون فرضیه فرعی دوم

 : بین ارزشمندی خریدار و خوش نامی برند رابطه معناداری وجود ندارد.H0فرض

 د.:. بین ارزشمندی خریدار و خوش نامی برند رابطه معناداری وجود دارH1فرض
 

 نامی برندارزشمندي خریدار و خوش بطه بينرا سنجش 11جدول 
 

 خوش نامی برند

 ارزشمندی خریدار

 داریسطح معنی tآماره  ضریب تعیین ضریب همبستگی

371. 136. 5.515 036. 

 

شود ،بین . (،پس فرض صفر رد می036است و سطح معناداری ) 1.96تر از مقدار جدول و بزرگ  5.515برابر  tبا توجه به  مقدار آماره 

 درصد است.13استان کردستان  رابطه معناداری وجود دارد و مقدار این رابطه برابر با های ارزشمندی خریدار و خوش نامی برند شعب بیمه
 

 شناختی پژوهشآزمون متغيرهاي جمعيت
 نامی برند شعب بیمه های دولتی و خصوصی استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.جنسیت و خوش

 

 هاي مستقلگروه tسنجش  رابطه بين جنسيت  و خوش نامی برند با استفاده از آزمون  12جدول 
 

 t Sigمقدار  درجه آزادی میانگین تعداد جنسیت متغیر وابسته

 خوش نامی برند
 22/71 105 مرد

201 046/0 963/0 
 07/71 98 زن

 

باشد. نتایج به های مستقل میگروه tنتایج جدول فوق مربوط به سنجش تاثیر متغیر جنسیت بر خوش نامی برند  با استفاده از آزمون 

باشد. از آنجایی که سطح خطای به دست آمده می 963/0و با سطح خطای  406/0به دست آمده برابر با  tدست آمده نشان داده است که مقدار 

شود. و این ( بسیار بیشتر است لذا نشانگر آن است که فرض تحقیق مردود و فرض صفر پذیرفته می05/0از حداکثر سطح خطای قابل قبول )

 خوش نامی برند تاثیرگذار است.توان پذیرفت که جنسیت بر بدان معناست که: نمی

 های دولتی و خصوصی  استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد. نامی برند شعب بیمهسطح تحصیالت و خوش
 

 (Anowa. سنجش  رابطه بين  ميزان تحصيالت و خوش نامی برند با استفاده از آزمون تحليل واریانس )13جدول 
 

 داریسطح معنی Fمقدار  فراوانی سطح تحصیالت متغیر

 خوش نامی برند

 1 تردیپلم و پایین

2.763 029. 

 2 دیپلم

 14 فوق دیپلم

 105 لیسانس

 78 فوق لیسانس
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باشد. نتایج به دست آمده نتایج جدول فوق مربوط به سنجش رابطه متغیرتحصیالت و خوش نامی برند با استفاده از تحلیل واریانس می

باشد. از آنجایی که سطح خطای به دست آمده از حداکثر می 2912/0و با سطح خطای  2/763به دست آمده برابر با  Fنشان داده است که مقدار 

شود. و این بدان معناست که: ( کمتر است لذا نشانگر آن است که فرض صفر مردود و فرض تحقیق پذیرفته می05/0سطح خطای قابل قبول )

 ند رابطه معناداری وجود دارد.نامی برکه بین میزان تحصیالت و خوش

 های  دولتی و خصوصی استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد . نامی برند شعب بیمهسن و خوش
 

 (Anowaسنجش رابطه سن وخوش نامی برند با استفاده از آزمون تحليل واریانس ) 14جدول 
 

 داریسطح معنی Fمقدار  فراوانی گروه سنی 

 خوش نامی برند.

 4 سال 25

319. 865. 

 84 سال 35تا  26

 97 سال 45تا 36

 13 سال 55تا46

 2 سال به باال55

 

باشد. نتایج به دست آمده نشان داده است که نتایج جدول فوق مربوط به سنجش رابطه متغیر سن و خوش نامی برند با استفاده ازآنوا می

باشد. از آنجایی که سطح خطای به دست آمده از حداکثر سطح خطای قابل می 865/0و با سطح خطای  319/0به دست آمده برابر با  Fمقدار 

توان شود. و این بدان معناست که نمی( بسیار بیشتر است لذا نشانگر آن است که فرض تحقیق مردود و فرض صفر پذیرفته می05/0قبول )

 نامی برند تاثیرگذار باشد.پذیرفت که سن بر خوش 

 های دولتی و خصوصی  استان کردستان رابطه معناداری وجود دارد.نامی برند شعب بیمهبین سابقه فعالیت و خوش 
 

 . سنجش  رابطه سابقه فعاليت  و خوش نامی برند با استفاده از آزمون تحليل واریانس یک راهه)آانوا(15جدول 
 

 داریسطح معنی Fمقدار  فراوانی سطح تحصیالت متغیر

 خوش نامی برند

 53 سال 1

1.792 132. 

 44 سال 6-10

 53 سال 11-15

 39 سال16-20

 14 سال به باال20

 

باشد. نتایج به دست آمده نشان نتایج جدول فوق مربوط به سنجش رابطه متغیر سابقه خدمت بر خوش نامی برند با استفاده از آنوا می

باشد. از آنجایی که سطح خطای به دست آمده از حداکثر سطح می 132/0و با سطح خطای  1.792به دست آمده برابر با Fداده است که مقدار 

شود. و این بدان معناست که: ( بسیار بیشتر است لذا نشانگر آن است که فرض تحقیق مردود و فرض صفر پذیرفته می05/0ل )خطای قابل قبو

 نامی برند رابطه معناداری وجود دارد.توان پذیرفت که  بین سابقه خدمت و خوشنمی
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 گيريبحث و نتيجه
های اصلی چهار گانه پژوهش توسط آزمون های این پژوهش از آزمون پارامتریک استفاده شده است. آزمون فرضیهبرای آزمون فرضیه

های مستقل و تحلیل واریانس یک راهه انجام گروه tهای آماری های فرعی اول تا چهارم توسط آزمونرگرسیون و همبستگی پیرسون و آزمون

 شده است. 

های استان کردستان  پرداخته اصلی اول پژوهش به بررسی تاثیر رقابت بر استراتژیهای قیمت گذاری فروشنده در شعب بیمه در فرضیه

وجود دارد و این میزان  106/0شده است. نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته همبستگی برابر با 

شود تاثیرگذار است. بوده است. این نتیجه نشانگر آن است که میزان رقابت بر استراژیهای قیمت گذاری که انتخاب می همبستگی در حد متوسط

توان اینگونه بیان کرد که محیطی که شرکتها ( مطابقت دارد. علت بدست آمدن چنین نتیجه ای را می1394که با مطالعه شفیعا و همکاران )

هستند در  ند،محیطی در حال رشدو بسیار رقابتی است و شرکتها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل متعددکنامروزه در آن فعالیت می

 ملی، بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاریهای جدید هستند. سطح
 

بیمه استان کردستان پرداخته شده است نتایج بر سطوح خوش نامی برند  شعب  در فرضیه اصلی دوم پژوهش به بررسی  تاثیر رقابت

وجود دارد و این میزان همبستگی در حد  541/0حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته همبستگی برابر با 

ابد موجب  تالش برای خوشنامی بیشتر برند زیاد و باالتر بوده است. بنابراین، نتیجه به دست آمده نشانگر آن است که هرچه  رقابت افزایش ی

سهم با افزایش رقابت جهانی، شرکتها به دنبال راهکارهایی جهت افزایشتوان چنین توجیه نمود کهخواهد شد. دلیل حاصل شدن این نتیجه را می

باشد. که این نتیجه کنندگان میخرید مصرفبازار خود از طریق ایجاد تمایز در محصوالت و خدمات  و همچنین افزایش قدرت اثرگذاری  بر قصد 

 ( ، همسو و مطابقت دارد.1392با مطالعات دهدشتی و همکاران )

 

گذاری شعب بیمه استان کردستان پرداخته شده است. در فرضیه اصلی سوم پژوهش به بررسی تاثیر ارزشمندی خریدار بر استراتژی قیمت

وجود دارد و این میزان همبستگی  351/0که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته همبستگی برابر با نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد 

ند در حد زیاد و باالتر بوده است. نتیجه به دست آمده نشانگر آن است که برای خریدارهای که دارای ارزش بیشتری مثال از لحاظ وفاداری هست

 . گذاری خاصی اعمال خواهدشداستراتژیهای قیمت

هایی توان در همچنانکه در باالتر و در توجیه دلیل نتیجه فرضیه اول آورده شد،  یکی از حوزهای را میعلت به دست آمدن چنین نتیجه

ز توانند  اتوانند محصوالت و خدمات خود را از سایر رقبا متمایز کنند حوزه برندینگ است، به عبارت دیگر برندها میکه شرکتها و سازمانها می

نیا و طریق جذب مشتریان جدید و ایجاد وفاداری در مشتریان فعلی موجب تمایز و سودآوری سازمانها در بلندمدت شوند که با مطالعات رحیم

 ( مطابقت دارد.1392همکاران)

 

خته شده است. نامی برند شعب بیمه استان کردستان پردادر فرضیه اصلی چهارم پژوهش به بررسی تاثیر ارزشمندی خریدار بر خوش

وجود دارد و این میزان همبستگی  371/0نتایج حاصل از آزمون این فرضیه نشان داد که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته همبستگی برابر با 

روشنده در حد زیاد و باالتر بوده است. نتیجه به دست آمده نشانگر آن است که مراجعه بعضی از مشتریان که دارای ارزش بیشتری از نظر ف

 ( مطابقت دارد. 1392شود که با مطالعات شفیعا و همکاران)هستند باعث خوش نام جلوه کردن یک برند خاص می
 

شناختی جنسیت، سن، میزان تحصیالت و سابقه فعالیت  های فرعی اول تا چهارم  پژوهش به دنبال بررسی تاثیر متغیرهای جمعیتفرضیه 

دست آمده از آزمون این فرضیه نشان داد که از بین متغیرهای چهارگانه فوق تنها میزان تحصیالت کارکنان  نامی برند است. نتایج به برخوش

تاثیر است. نتایج دقیق نامی برند بینامی برند تاثیرگذار است. جنسیت، سن و سابقه فعالیت  برخوشهای استان کردستان بر خوششعب بیمه

نامی برند در افراد با تحصیالت دیپلم بوده، در رتبه دوم در بین افراد با تحصیالت لیسانس، در رتبه سوم نشانگر آن است که کمترین نمره خوش

 نامی برند در افراد دارای تحصیالت فوق لیسانس و باالتر بوده است.در بین افراد با تحصیالت فوق دیپلم و باالترین میزان خوش

های سنی، جنسی، ان چنین بیان داشت که اوالً میانگین نمره خوش نامی برند در همه گروهتودر زمینه علت به دست آمدن این نتیجه می

نامی برند با تحصیلی و سنوات خدمتی در حد متوسط و کمتر قرار داشته و ضعف در این مورد وجود دارد اما به دلیل ارتباط علمی خوش

 تری را برگزینند.ناموشتوانند برندهای ختحصیالت، افراد دارای تحصیالت باالتر می
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نامی برند گذاری فروشنده و بر سطوح مختلف خوشرقابت بر استراتژیهای قیمتهای پژوهش نشان داده است کهنتایج سنجش فرضیه

مل تحصیالت های فرعی پژوهش نیز تنها عانامی برند تاثیرگذار است. فرضیهگذاری  و خوشتاثیرگذار است. ارزشمندی خریدار بر استراتژی قیمت

 تاثیرهستند.نامی برند تاثیرگذار و بقیه عوامل بیهای استان کردستان بر خوشکارکنان شعب بیمه

 

 هاپيشنهادات مبتنی بر یافته
ویژه بیمه های زندگی و بهای در بیمهبیمه پیشنهاد برای فرضیه اصلی اول: شرکتهای بیمه عالوه بر ایجاد تمایز بین محصوالت گوناگون

 ها، در رقابت شرکتهای بیمه دیگر موفق عمل نمایند.عمر با فراهم آوردن رقابت قیمتی ناشی از کاهش هزینه

پیشنهاد برای فرضیه اصلی دوم: در محیطهای که مشتریان نسبت به قیمت خدمات شرکتهای بیمه حساسیت دارند با انتخاب استراتژی 

 ترو قیمت  مناسبتر باشند.ایینرهبری هزینه به دنبال ارائه خدمات با کیفیت پ

اند، به منظور مقابله با تهدیدهای شرکتهای ای که سالیان زیادی در این حوزه فعالیت داشتهپیشنهاد برای فرضیه اصلی سوم: شرکتهای بیمه

یاد و در عین حال قیمت کمتر، توان رقابتی وارد با انتخاب ترکیبی از استراتژیهای تمایز و رهبری هزینه و ارائه خدمات با تنوع و تمایز بسیار زتازه

 شرکتهای جدیدالورود به این حوزه را کاهش دهند.

پیشنهاد برای فرضیه  اصلی چهارم: شرکتهای بیمه با ارائه خدمات با کیفیت و تمایز باالتر و در عین حال قیمت کمتر، منجر به افزایش 

 رضایت مشتریان خود شوند. 

 

 آتیپيشنهاد براي محققان 

  با توجه به گسترش روز افزون رقابت در بازار محصول و اهمیت آن کماکان موضوعات مختلفی در این زمینه وجود دارد که برای انجام

 تواند حائز  اهمیت باشد.های آینده میپژوهش

 های اقتصادی  استفاده شود.گیری رقابت در بازار محصول از شاخصبرای اندازه 

 

 هاي پژوهشمحدودیت
توان به دو های اصلی این پژوهش میهای خاص خود بوده است. از محدودیتاین پژوهش نیز مانند هر پژوهش دیگری دارای محدودیت

 مورد اشاره داشت:

 های گسترده بوده قلمرو مکانی پژوهش که در گستره استانی انجام شده است. که محقق برای غلبه بر این محدودیت از سیستم

 گیری نموده و تا حدود زیادی این محدودیت را کنترل نمود.ینترنتی بهرهالکترونیکی و ا

 شد که سواالت آنها در حوزه های معنایی متفاوتی بودند که این  گستردگی حوزه معنایی و قلمرو موضوعی موجب طراحی پرسشنامه

 دهد.امر موجب بی حوصلگی و پاسخ بدون دقت پاسخگویان می

 منابع مستقیم و عدم انجام تحقیقات جامع در این خصوص و فقدان کتب دانشگاهی نیز یکی دیگر از  گستردگی موضوعی و فقدان

 رود.  های پژوهش حاضر به شکار میمحدودیت

 

 سپاسگزاري

 تقدیم به مادرم به پاس تمام زحماتش

 بودند.تشکر و قدردانی از جناب آقای مهدی قنبری برزیده، که دوستی الیق و ارزشمند برای بنده 
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