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 چکيده
نقش تبلیغات بر توسعه بیمه های زندگی در بیمه ایران بررسی ، حاضر هدف پژوهش

همبستگی –از نظر هدف کاربردی حاضر روش تحقیق. می باشداستان خراسان شمالی 

پیمایشی و بصورت  از نوع میدانی است که به روشها  آوری داده معاست و از لحاظ ج

ایندگی های بیمه کلیه نمی آماری این تحقیق  جامعه .توصیفی انجام می شود –تحلیلی 

به دلیل محدود بودن جامعه  ی آماری تحقیق نمونه. ایران در خراسان شمالی می باشد

از طریق محاسبه های پژوهش  ه داد. انتخاب شدندنفر از طریق جدول مورگان  08 تعداد

نشان داد که بین نتایج تحقیق . قرار گرفتندیه و تحلیل تجزای مورد تك نمونه tآزمون 

تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی و توسعه بیمه زندگی در بیمه ایران  تبلیغات ،تبلیغات

 معناداری وجود دارد خراسان شمالی ارتباط مثبت

 تبلیغات، بیمه های زندگی، تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی :يديکل واژگان
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 2، ساحل فرخيان 1علی وفاپيشه 
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 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول

  ساحل فرخيان
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 نقش تبليغات و توسعه بيمه هاي زندگی

 (استان خراسان شمالی: مطالعه موردي) 
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 مقدمه
از جبتران   یاقتصتاد  فعتانن   کهیدرصتورت . دارد بستزایی  نقتش  اقتصتاد  در کته  استت  وریهر کش یدیکل یاقتصاد یتهایاز فعال مهیب   

 مه،یصنعت ب تیتقو. را تجربه خواهد کرد اعدیمس تیوضع زیو کار و رقابت ن کسب یداشته باشند، فضا نانیخود اطم یاحتمال یخسارتها

دارد و در  یادیت مطلوب خود فاصله ز گاهیاز جا مهیصنعت ب ،ینقش اساس نیاتوجه به اب اما. تاسی اقتصاد یتهایفعال ریرونق سا ساز نهیزم

بته مستائل    مته یب یشترکتها  کته د کتر  انیب توانمی اصل در. تصورت گرفته اس یمحدود یتهایفعال مهیب غاتیو تبل یاببازاری ائلمس حوزه

 خدمتتات  در ارائه یمقتتدم شتتمردن و ،یشتتناخت کامل مشتتتر. (1938صحت و همکاران،)کنندی نم یادیتوجه ز غاتیو تبل یابیبازار

با آنچه در گذشتته   شودیم  یکه هم اکنون از مشتر یتعبیر. است یامروز وکار کستتب  از جمله عوامل تضمیتتن موفقیت در بازار یکیفتت

 یبلکه عضو فعال و تأثیرگذار در تمام نیستتت، خدمات ایصرف کان  داریخر گرید یکه مشتر یمعن نیا به رواج داشت کًامال متفاوت است، 

 تتتران یازپتیش مد  بتیش  تتتیبه توجه و درا نیتتاز در مورد صنعت بیمه کار دشتتوارتر است و. (1901عسگری، ) استتت یتجار یفعالیتها

 در هتر  ینیستتتند که مشتر ییو کان شوندی ارائه م یمشتتتر که بههستتتند  یمختلف بیمه، خدمات یها رشتتته رایز دارد، یو میان یعال
 دیت آنها در زمتان خر  یایکه منافع و مزا گریو خدمات د کان از یبیمه برخالف بستتیار. (1،2882شینگ)بتواند از آنها استتتفاده کند لحظه

و  کنتتتد یم تتتز یمتما کانهتا  گتر یبیمه را از د ،یژگیو نیا. کندیرا مرتفع م یآت یغیرملموس استتت که نیازها ییکان شتتوند،ی م مشخص

در (. 1938صتحت و همکتاران،  ) استت  خدمت یبیمه نوع. دهدیمفهوم عام آن قتترار م به فرهنگ فرهنگ بیمتته را تحت تأثیر شتتناخت و

د این میان برای تاثیر گذاری بر تصمیمات مشتریان در استفاده از یك نوع خاص از محصونت بیمه ای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی می توان

د به عنوان چالشی مهتم  البته باید بیان نمود که در زمینه شرکت های بیمه استفاده از تبلیغات مناسب و در خور این صنعت خو. موثر باشد

چرا که این صنعت به صورت مستمر در رقابت با صنعت بانکداری برای جذب منابع مالی متی باشتد و کتوچکترین ضتعف     . مطرح می باشد

حال این سوال مطرح می شود که با توجته  (. 2883آدالوجو و همکاران، )عملکردی می تواند این منابع مالی را به سمت بانك ها سوق دهد

رقابت شدید کنونی بیمه ها در ایران چگونه می توان از تبلیغات به منظور توسعه صنعت بیمه بخصوص در زمینه بیمته زنتدگی استتفاده     به

 :نمود و در واقع این تبلیغات را به سمتی اثربخش تر سوق داد؟ از اینرو پژوهش حاضر به دنبال آزمون فرضیات زیر می باشد
H1. غات و توسعه بیمه زندگی وجود داردارتباط معنی داری بین تبلی. 

H2. ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد. 

H3. ارتباط معنی داری بین تبلیغات بیلبوردی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد. 

 پيشينه ي ادبيات موضوع
اصونً این دوره را دوره شروع تبلیغات تجاری . ایران شروع شد در 192۱ای از سال  ارشناسان معتقدند که تبلیغات تجاری بصورت حرفهک

اند و معتقدند استفاده  برخی از صاحبنظران نخستین وسایل آگهی رسانی در ایران را نصب تابلو و جارچیها بیان کرده .دانند در همه دنیا می

ها باب شتد و ست ر رواج    به صورت دیوارکوب و درج در نشریه پیشینه آگهی در تاریخ معاصر، نخست. گردد از آگهی به ادوار باستانی بازمی

در تحقیقی با عنوان اهمیت تبلیغات خالق و بازاریابی با توجه به چشم انداز دانش آموزان دانشگاه بیان کردند کته  ( 2812)ترکان .پیدا کرد

تبلیغات خالق )مطالعات دو فرآیند های مجاب کننده مهماین پژوهش به  .تبلیغات نقش بسیار مهمی در دنیای بازاریابی رقابتی امروزی دارد

در این مطالعته، تبلیغتات ختالق و اهمیتت آن در     . که اغلب در مدیریت کسب و کار به کار گرفته می شود، می پردازد( و مدیریت بازاریابی

عوامتل  در تحقیقی با عنوان ( 2812)و همکاران میچل. اداره بازاریابی توسط گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است

ین مطالعه عوامل بته بررستی عتواملی کته متخصصتان      اتعیین کننده انتخاب رسانه در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه بیان کردند که 

ا نشان داد که دستیابی بته مهتم   یافته ه. تبلیغات در نیجریه هنگام انتخاب رسانه ها برای کم ین های تبلیغاتی در نظر گرفتند می پردازند

این . درصد از پاسخ دهندگان را دربر داشته  40.5ترین عاملی که تحت تاثیر انتخاب رسانه در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه به عنوان 

ند از قدر و منزلت، تصویر، عوامل دیگر عبارت. امر هزینه های رسانه ای و نیز بودجه قابل دسترس برای کم ین های تبلیغاتی به دنبال داشت

درصد از پاسخ   37رادیو به عنوان رسانه تبلیغاتی بیشتر ترجیح داده شده و به عنوان . امتیاز و سهم رسانه ای و نیز انتشار رسانه های چاپی

هم برگرفته از این مطالعه این نتیجه گیری م. و به ترتیب روزنامه، تلویزیون و رسانه های آنالین به دنبال داشت .دهندگان  را شامل می شود

است که رسانه های سنتی ارتباط جمعی هنوز هم رسانه های تبلیغاتی ارجح در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه می باشد و توصیه شد 

. ات استت رسانه به دنبتال جتذب درآمتد حاصتل از تبلیغت     . که صاحبان رسانه های خصوصی باید دستیابی به رسانه ها خود را افزایش دهد
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در تحقیقی با عنوان اهمیت بیمه و نقش تبلیغات در آن بیان می کنند که ایجاد حوادث مختلف مانند ستیل،   (2819)گیالنی نیا و همکاران

انسان همیشه به دنبال زندگی طوننی و سالم و در اثر حادثه تترمیم آن هتم از نظتر    . زلزله، آتش سوزی، همواره انسان را تهدید کرده است

بازاریابی نقش مهمی در سازمان های خدماتی مانند بیمه ایفا متی  . بنابراین تمایل به صنعت بیمه آغاز شد. زیکی و هم از نظر مادی استفی

تبلیغات تجاری یك فرایند ارتباط با مشتریان است بته طتوری کته بتا     . ابزار مهم در سازمان بیمه برای بازاریابی، تبلیغات تجاری است. کند

ابتزار تبلیغتات از   . مزایا و منافع و ویژگی های مثبت یك محصول برای نفوذ در افکار و مشتریان بالقوه ذهنی یا احتمالی متی باشتد  تکیه بر 

در این مقاله به بیان بیمه، مفهوم و تاریخ و نقش بازاریتابی آن  . لحاظ ملموس و یا نامحسوس شامل تبلیغات مستقیم و یا ضد تبلیغات است

در تحقیقی با عنوان اثربخشی تیلیغات و تصمیم گیری در صنعت بیمه بته  ( 2812)سومان سی و کاپور. مای کلی بیان می کندرا به عنوان ن

نتتایج ایتن تحقیتق نشتان داده     . بررسی تاثیر اثربخشی تبلیغات بر تصمیم گیری مشتریان در استفاده از صنایع مختلف بیمه پرداخته است

ختان محمتدی و   . ر بسزایی در تصمیم گیری مشتریان برای خرید از یتك محصتول بیمته ای داشتته باشتد     است که تبلیغات می تواند تاثی

 نبتودن  بختش  اثتر  خصتوص  در گذشتته  نتایج تحقیقات با تحقیق این نتایج در تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که( 1939)همکاران 
باعت    بازرگتانی  هتای  بیمته  تبلیغتات  چنانچته  پژوهش، این یافته های اساس بر چرا که. همسو می باشد بازرگانی بیمه های شرکت تبلیغات

 پتذیر  امکتان  شرایطی در بیمه نامه به خرید بیمه گذاران ترغیب و نبوده اند بخش اثر تبلیغات نگردد، بیمه نامه خرید به بیمه گذاران ترغیب
در تحقیقتی بتا عنتوان    ( 1938)صحت و همکتاران  .شوند تدوین گذارانبیمه  و دیدگاه نظر اساس بر تبلیغاتی پیامای محتوای که بود خواهد

 یتهتا یفعال مته یب غتات یتبل نته زمی در کته  تآن اس اییپژوهش گو نیا جینتابررسی نقش اصلی تبلیغات در صنعت بیمه بیان نموده اند که 

 یاصل  جنبه هبه هر س دیبا نکهیا گردی و تاس بوده یصورت کل صورت گرفته به یغاتیرابطه تبل نیهم در ا اگر صورت نگرفته و  یگستردها

 AIDAمدل  از استفاده با (1900)فشمی  محسنی. توجه نمود مهیدر صنعت ب کنندهی ادآوریو  کننده بیترغ دهنده،یآگاه یعنی غاتیتبل

 و آنهتا  در تمایتل  ایجتاد  بتر  امتا  بتوده،  مشتریان تاثیرگذار در عالقه ایجاد و توجه جلب بر بیمه پارسیان تبلیغات که یافت دست نتیجه این به
 .است نبوده تاثیرگذار مشتریان توسط( نامه بیمه خرید)اقدام

 تحقيق شناسی روش

 روش تحقیق

پیمایشتی و   کته بته روش  ، استت همبستتگی   –کتاربردی  ،روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و روش پتژوهش 

 .است توصیفی انجام شده –بصورت تحلیلی 

 جامعه آماري
نمونه تحقیق از طریق جدول مورگتان بته    .باشند می کلیه نمایندگی های بیمه ایران در خراسان شمالی شاملجامعه آماری این تحقیق 

 .نمایندگی بوده است که در مناطق مختلف استان توزیع شده است 188تعداد کل این نمایندگی ها . دست می آید

 ابزار اندازه گيري

میدانی، در بخش میدانی از پرسشنامه ی محقتق   کتابخانه ای ومطالعات مطالعات: جمع آوری اطالعات در تحقیق حاضر عبارتند از ابزار

 .گویه استفاده شده است 28ساخته با 

 ابزار اندازه گيريروايی 
همانطور که رد جدول زیر مالحظه می شتود، پرسشتنامه زا    .در این تحقیق به منظور بررسی روایی، از روایی محتوی استفاده شده است

 . روایی قابل قبویل برخوردار است

 
 CVRمقادیر . 1جدول

 رد روایی/پذیرش Cvr سوانت

 پذیرش 85۱۱ میزان پوشش رسانه .1

 قابل فهم بودن مطالب ارائه شده در رسانه .2
 پذیرش 8502

 پذیرش 85۱2 اطالعاتی افرادمواردی که در رسانه مطرح شده با توجه به نیاز  .9
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 پذیرش 8529 میزان جذابیت رسانه .2

 پذیرش 8510 میزان دردسترس بودن رسانه .۱

 پذیرش 8500 ماهیت رسانه تبلیغاتی .1

 تداوم فعالیت رسانه .2
 پذیرش .810

 پذیرش 85۱2 سابقه فعالیت رسانه تبلیغاتی .0

 نوبت پخش پیام تبلیغاتی/ تعداد .3
 پذیرش 851۱

 پذیرش 8502 زمان پخشهمه گیر بودن  .18

 میزان مطابقت موضوع با نیازهای گروه وسیعی از مخاطبین .11
 پذیرش 8510

 پذیرش 85۱2 جدید بودن و تکراری نبودن پیام برای گروه های مختلف مخاطبین .12

 پذیرش 85۱1 میزان کاربردی بودن مطالب برای گروه های متعدد مخاطبین .19

 گروه زیادی از مردممیزان معروفیت رسانه تبلیغاتی نزد  .12
 پذیرش 85۱۱

 پذیرش 8519 رسانه تبلیغاتینوع اثر بخشی  .1۱

 پذیرش 85۱0 رسانه در انتقال پیام به مخاطبنوع کیفیت  .11

 پذیرش 85۱۱ پیام تبلیغاتینوع جنبه آموزشی بودن  .12

 نوع رسانهجنبه جذابیت ظاهری  .10
 پذیرش 8511

 پذیرش 85۱3 نوع رسانهجنبه در دسترس بودن  .13

 پذیرش 852۱ در رسانه قابلیت تعامل با مخاطبجنبه  .28

 

 ابزار اندازه گيريپايايی 

 8502طبق جداول زیر پایایی کل ابزار تحقیق مقتدار  . استفاده شده است 2در این پژوهش برای تعیین پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ

 .محاسبه شده است و بنابراین پرسشنامه پژوهش حاضر از پایایی خوبی برخوردار است
 آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه. 2جدول 

 تعداد سوانت نام معیار
ضتتریب آلفتتای  

 کرونباخ
 رد پایایی/تایید

 تایید 8502 28 ابعاد تحقیق
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 يافته هاي تحقيق

قبیل  از آماری توصیف های شیوه از SPSS آماری افزار نرم ورود در آوری و جمع از پر مشاهدات و ها داده توصیف جهت پژوهش، این در

 آزمتون  با مشاهدات بودن نرمال فرضیه بررسی از پر آمار استنباطی بخش در .استفاده شده است توصیفی نمودارهای فراوانی، توزیع جداول

نتتایج آمتار توصتیفی داده هتا و     . استت  گردیتده  داری آن استتفاده  و سطح معنی tآزمون   و تکنیك ها روش از های کلموگروف اسمیرنوف

 .همچنین آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای تحقیق در زیر نشان داده شده است

 
 نتايج آمار توصيفی. 3جدول

ر درصتتد معتبتتت  اوانیدرصد فر شرح ویژگی ها

 فراوانی 
تجمعی درصتد  

 فراوانی
 0052۱ 0052۱ 0052۱ مرد جنسیت

 188 1152۱ 1152۱ زن
 

 

 تحصیالت

 152۱ 152۱ 152۱  دی لم فوق
 18 ۱952۱ ۱952۱ لیسانر

 3۱ 9۱ 9۱ لیسانر فوق
 188 ۱ ۱ دکتری

 

 تأهلوضعیت 

 7.5 7.5 7.5 مجرد

 100.0 92.5 92.5 متأهل

 5.0 5.0 5.0 سال 98 زیر سن

 48.8 43.8 43.8 سال    28تا  98بین 

 93.8 45.0 45.0 سال     ۱8تا  28بین 

 100.0 6.3 6.3 سال               ۱8بانی 

 
 اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن مؤلفه هاي مورد بررسی –آزمون کولموگروف نتايج . 4جدول 

مولفتته هتتای    

 تلویزیونی

مولفتتتتتتتتته 

 بیلبوردی
 80 80 تعداد

 2۱22/2 1۱92/9 میانگین
 /.۱0192 /.۱2201 انحراف استاندارد

Absolute 1۱9./ 113./ 
Positive 811./ 821./ 

 Negative 1۱9./- 113./- 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
821/1 223./ 

 /.291 /.18۱ سطح معنی داری

 

 نتیجتتته استتتت 8۱/8 ازکتتته در تمتتتامی متغیرهتتتای متتتورد مطالعتتته بیشتتتتر    k-sآزمتتتون  داری معنتتتی ستتتطح استتتاس بتتتر

بنتابراین  . به عبارت دیگر توزیع تمامی مؤلفه های نرمال متی باشتد  . تائید می گردد( نرمال است Xتوزیع متغیر )فرض صفر  که گیریم می 

 . جهت بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های پارامتریك استفاده شده است
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 آزمون فرضیات تحقیق

 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تبليغات بين داري معنی ارتباط: اول ي يهفرض
 .ندارد وجود زندگی بیمه توسعه و تبلیغات بین داری معنی ارتباط: اول ی یهفرض: فرض صفر

 .دارد وجود زندگی بیمه توسعه و تبلیغات بین داری معنی ارتباط: اول ی یهفرض: فرض یك
 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تبليغات بين داري معنی ارتباط :ي اول فرضيه. 6-4جدول شماره 

اختتتالف  سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص

 میانگین
 حد بان حد پایین

 851۱02 8519۱۱ 8593280 85881 23 95911 تبلیغات 
  

. محاسبه شتده استت   9591در بررسی وضعیت ارتباطی تبلیغات و توسعه بیمه زندگی آماره آزمون مقدار  1-2با توجه به جدول شماره   

ستطح معنتی ایتن    . دارد 9این مقدار به صورت مثبت ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت این شاخص اختالف معنتی داری بتا عتدد    

محاسبه شده است که ایتن مقتدار     9518میانگین شاخص مقدار . ه شده است که تایید فرض یك می باشدمحاسب 85888آزمون نیز مقدار 

. حال به منظور بررسی بان یا پایین بودن وضعیت این شاخص از عالمت حد بان و پایین استفاده می شود. و حد وسط می باشد  9بیشتر از 

ایتن دو  بنابراین می توان بیان نمود که غالب افراد تتاثیر گتذاری   . ین شاخص مثبت می باشدبا توجه به این که عالمت حد بان و پایین در ا

 . عامل را تایید نموده اند

 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تلويزيونی تبليغات بين داري معنی ارتباط :ي دوم فرضيه
 .وجود ندارد ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی: فرض صفر

 .ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد: فرض یك
 .ارتباط معنی داري بين تبليغات تلويزيونی و توسعه بيمه زندگی وجود دارد 7-4جدول شماره 

اختالف  سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص

 میانگین

 حد بان حد پایین

تبلیغتتتتتات 

 تلویزیونی
3.678 79 .0008 .395638 .18158 .60988 

 

این مقدار به . محاسبه شده است 9512آماره آزمون مقدار  در بررسی وضعیت ارتباطی تبلیغات تلویزیونی 2-2با توجه به جدول شماره   

سطح معنی این آزمون نیتز مقتدار   . دارد 9صورت مثبت ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت این شاخص اختالف معنی داری با عدد 

و حتد    9محاسبه شده است که این مقدار بیشتتر از   9593میانگین شاخص مقدار . محاسبه شده است که تایید فرض یك می باشد 85888

با توجه به این که . دحال به منظور بررسی بان یا پایین بودن وضعیت این شاخص از عالمت حد بان و پایین استفاده می شو. وسط می باشد

بنابراین می توان بیان نمود که غالب افراد تاثیر گذاری این دو عامل را تایید نمتوده  . عالمت حد بان و پایین در این شاخص مثبت می باشد

 . اند

 .ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد:  سوم ي يهفرض

 .معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود نداردارتباط : فرض صفر

 .ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد: فرض يک

 .ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد: 8-4جدول شماره 

اختالف  سطح معنی داری درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص

 میانگین

 حد بان حد پایین

تبلیغتتتتتات 

 بیلبوردی
20.883 79 .0008 1.22083 1.1045 1.3372 

 

 بته  مقتدار  این. است شده محاسبه 28500 مقدار در بررسی وضعیت عامل تبلیغات بیلبوردی آماره آزمون 0-2با توجه به جدول شماره  
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 مقتدار  نیتز  آزمون این معنی سطح. دارد 9 عدد با داری معنی اختالف شاخص این وضعیت دهد می نشان که است شده ارائه مثبت صورت

 حتد  و  9 از بیشتتر  مقتدار  این که است شده محاسبه 2522 مقدار شاخص میانگین. باشد می یك فرض تایید که است شده محاسبه 8588

 این که به توجه با. شود می استفاده پایین و بان حد عالمت از شاخص این وضعیت بودن پایین یا بان بررسی منظور به حال. باشد می وسط

گذاری این دو عامتل متوثر دانستته     تاثیر افراد غالب که نمود بیان توان می بنابراین. باشد می مثبت شاخص این در پایین و بان حد عالمت

 .اند

 نتيجه گيري و پيشنهادات

درصد در توزیع جنسیتی این گروه قرار داشته  11درصد و زنان با  03که مردان با تعداد در بررسی وضعیت جنسیت می توان بیان نمود 

 ۱ دکتری و درصد 152۱ دی لم فوق درصد، 9۱ لیسانر، فوق درصد، ۱952۱ لیسانر در بررسی تحصیالت نیز مشخص گردید که افراد.  اند

ستال،   ۱8الی  28درصد افراد دارای سن بین  2۱در زمینه سن نیز  می توان بیان نمود که . دهند می تشکیل را تحقیق نمونه کل از درصد

از نظر وضتعیت تاهتل   .  سال سن داشته اند 98درصد نیز زیر  ۱سال و  ۱8درصد بانی  159سال،  28الی  98درصد دارای سن بین  2950

همچنتین نتتایج   . درصد در توزیع جنستی این گروه قرار داشته انتد  39با درصد و مجردان  39نیز می توان بیان نمود که متاهالن با تعداد 

تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی و توستعه بیمته زنتدگی در بیمته ایتران خراستان        تبلیغات نشان داد که بین تبلیغات،آزمون فرضیات تحقیق 

ارتباط معنی داری را بین تبلیغات و انواع آن با توسعه بیمته   بنابراین با توجه به نتایج تحقیق که. معناداری وجود دارد شمالی ارتباط مثبت

 :مشخص نمود می توان پیشنهادات زیر را ارایه داد

در این زمینته  . در این زمینه پیشنهاد می شود تا در انتخاب نوع رسانه ها توجه به گستردگی تبلیغات در اولویت قرار داشته باشد -

رد نظر، ارائه مطالب قابل فهم در قالب تبلیغات، ارائه اطالعات با توجه به گروه های ستنی  نزم است تا میزان پوشش رسانه ای مو

 . مختلف، افزایش جذابیت رسانه مورد ارزیابی و تحلیل دقیق مدیران بخش تبلیغات صورت پذیرد
شتریان و همچنین تکرار بتازخور  میتوان بیان نمود که یکی از راهکارهای اثربخشی تبلیغات در حوزه تکرار پیام های ارسالی به م -

بنابراین امکان ارسال پیام های تبلیغاتی به دفعات مختلف و طی مراحل مختلف در این زمینه متی توانتد   . گیری از آنها می باشد

 .موثر واقع شود
ه های انجام شتده در  بایستی میزان درامد های حاصله از تبلیغات رسانه ای با هزین. لزوم ارزیابی هزینه و منفعت مطرح می باشد -

مستلما رستانه ای بتا    . این زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از این طریق بتوان تحلیل مناسبی در زمینه انتخاب نوع رسانه داشتت 

 .منفعت بان نسبت به هزینه پایین می بایست مورد انتخاب قرار گیرد
بودجه ای نیز مورد توجه قرار گیرد و برنامه ریزی های بعتدی  پیشنهاد می شود تا در انتخاب نوع رسانه دقت شود که مالحظات  -

 . متعاقب با این برنامه های تبلیغاتی بر اساس بودجه تعریف شده سازمان در بخش تبلیغات صورت پذیرد
 

 پیشنهادات برای محققین آینده

 :موضوعات زیر با توجه به تحقیق صورت گرفته برای محققین بعدی پیشنهاد می شود

 تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه به صورت مقایسه ای در سایرشرکت های بیمه صورت گیرد بررسی. 

 شناسایی و اولویت بندی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه . 

  بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه  بر دیگر جنبه های عملکرد بیمه هم چون کارایی و بهره وری. 

  تبلیغات اصولی بر سودآوری شرکتهای بیمه با تفکیك اثر تبلیغات در رشته های مختلف بیمه ای تاثیر. 

 مقایسه نوع و تاثیر تبلیغات در زمینه رشته های گوناگون بیمه ای در داخل کشور با کشورهای پیشرفته دنیا. 

 بررسی تاثیر سایر عوامل بر انتخاب رسانه . 

 

 محدوديت هاي تحقيق
 .این تحقیق مربوط به بیمه آسیا بوده لذابرای استفاده سایر بیمه ها نیاز به اطالعات مربوط به همان بیمه ها می باشدنتایج -1

 .نتایج مربوط به دوره زمانی خاص بوده لذا بکارگیری از نتایج تحقیق طی سال های آینده نیازمند اطالعات به روزتر خواهد بود-2

 .اثیر عوامل موثر بر توسعه بیمه از منظر تبلیغاتکمبود منابع علمی در خصوص ت-9

 .کمبود تحقیقات تجربی در زمینه بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه-2
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باتوجه به این که دراین پژوهش ازپرسشنامه به عنوان ابزاری جهتت گتردآوری اطالعتات استتفاده گردیتده استت، ایتن امرختودیکی         -۱

باشد چرا که این ایزار دارای محدودیت ذاتی بوده بطوری که محقق کنترلی به صدق گفتتار پاستخ دهنتدگان     ازمحدودیت های تحقیق می

 .نداشته است
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 و مراجع منابع

 
 حقیقتی،  محمتد : راهنمتا  استاد پارسیان، بیمه گذاری و سرمایه عمر بیمه تلویزیونی تبلیغات ، ارزیابی اثربخشی(1900)ع  فشمی، آقامحسنی [1]

 .مدیریت دانشکده تهران، دانشگاه

 فصلنامه اقتصاد و تجتارت نتوین،  . ارزیابی کارایی شرکتهای بیمه در ایران. (1938. )، و شفیعی رودپشتی، م.، میردهقان اشکذری، س.ابویی، ف [2]

281-210. 

پژوهشتنامه  (. عات موردی شهر تهرانمطال)موثر بر خرید بیمه عمرعوامل (. 1938. )، و برات پور، م.، دقیقی اصلی، ع.، امام وردی، ق.باصری، ب [3]

 .23-1، بیمه

 .1۱-1ر، ماهنامه تدبی. مراحل تدوین یك برنامه بازاریابی (.1938. )، و گل چین فر ، ش.بختایی، ا [4]

 .28-1ه، تاز ه های جهان بیم. بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران (.1931). ، و زراء نژاد، م.پیرویان، ا [5]

 .29-1فصلنامه پژوهشهای اقتصادی، . آیا توسعه بیمه، رشد اقتصادی را حمایت میکند. (190۱. )ا ، و کاردگر،.عفری صمیمی، اج [6]

و ارایته الگتوریتم    AIDAبررسی اثربخشی تبلیغات تلویزیونی بر جذب مشتریان بر مبنای مدل (. 1900. )، و حسینی، ز.، باقری، م.حسینی، م [7]

 121-113پژوهشهای مدیریت، (. بانك رفاه: مطالعه موردی)ساخت یك تیزر تبلیغاتی 

فصتلنام  علمتی پژوهشتی کتاوش     . راهبردی تبلیغات الکترونیك اثربخش رفتار مصرف کننتدگان مدل (. 1938. )، و یزدانی، ن.حمیدی زاده، م [8]

 .121-1۱8های مدیریت بازرگانی،، 

یر هزینه آموزش و هزینه تبلیغات بانکداری الکترونیکی بر افزایش جذب ست رده هتای بانکهتا    أثت(. 1900). و طهماسبی گتابی، ا، .حیدر پور، ف [9]

 .2۱-1، پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی(. مطالعه موردی بانك صادرات استان مازندران )

کتهای بیمه در ایران بر مبنای رویکرد کارت ارزیابی متتوازن و بتا استتفاده از    رتبه بندی شر. (1903). ، و خسروانی، ف.، جاللی، ر.حاجیانی، پ [11]

 .00-22مدیریت، پژوهشهای . MADMتکنیکهای

 119-121 فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی،. تبیین مفهوم بازاریابی اجتماعی(. ، پاییز1902. )، و مقدمی، ص.خورشیدی، د [11]

مطالعتات  . ویژگی پیام های تبلیغاتی اثر بخش در بیمه های بازرگتانی از دیتدگاه بیمته گتذاران    (. 1939. )، و سیدجوادین، س.خان محمدی، ه [12]

 .۱8-99کمّی در مدیریت، 

 233ت200 صص تهران، بازتاب، پایان نامه نویسی، انتشارات به رویکردی با تحقیق روش ،(1938) غالمرضا خاکی، [13]

 .1۱-۱تازه های جهان بیمه، . ضرورت توسعه فرهنگ بیمه ،(1938. )درخشیده، ح [14]
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