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 چکيده
وفاداري مشتريان، امروزه، كليد موفقيت تجاري محسوب مي شود. با افزايش وفاداري مشتريان سهم 

بازار و ميزان سوددهي بنگاه اقتصادي باال مي رود. درک بازار با برنامه ريزي و اتخاذ استراتژيهاي 

اري آنها، منافع بلندمدت براي بنگاه هاي مناسب جهت وفادار كردن مشتريان و افزايش نرخ وفاد

اقتصادي به وجود مي آورد. لذا هدف اصلي تحقيق تعيين اثر بازاريابي خالق بر وفاداري مشتريان و 

قصد تمديد مجدد قرارداد بيمه مشتريان )موردمطالعه: بيمه سامان( بود. با توجه به اهداف و ماهيت 

ي از نوع همبستگي بود. جامعه آماري اين تحقيق موضوع و روش گردآوري، روش تحقيق توصيف

نفر محاسبه  483مشتريان بيمه سامان است. با استفاده از معادله كوكران تعداد حجم نمونه موردنظر 

اي و ميداني بود. در اين مطالعه پرسشنامه صورت كتابخانههاي گردآوري اطالعات بهروشگرديد. 

ه است.. پرسشنامه محقق ساخته ازلحاظ اعتبار )روايي( با كسب محقق ساخته و استاندارد استفاده شد

رسي منظور بركارشناسان بيمه و اساتيد محترم راهنما و مشاور مورد تائيد قرار گرفت. به نفر از 51نظر 

آمده دستها، از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شد ضريب آلفاي كرونباخ بهقابليت اعتماد به پرسشنامه

باشد بيانگر اين است كه پرسشنامه مورد استفاده از قابليت اعتماد درصد مي 854/0عدد برابر با 

شده در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي آوريهاي جمعداده)پايايي( الزم و بااليي برخوردار هستند. 

اداري ر وفدهد بازاريابي خالق بها نشان ميوتحليل قرار گرفتند. نتايج تجزيه و تحليلمورد تجزيه

 مشتريان و قصد تمديد،  بيمه مشتريان بيمه سامان تأثير دارد.

 .بازاريابي خالق، وفاداري مشتريان ، تمديد مجدد، بيمه سامان: واژگان کليدي
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 3 ، سيد یوسف حاجی اصغري 2 ، سيما اسکندري 1 بناباعظم محمدزاده

نه، ، واحد مياعلوم انساني، دانشکده مديريت و اقتصادگروه  دانشجوي كارشناس ارشد، مديريت بازاريابي، 5

 .اسالمي، ميانه، ايران دانشگاه آزاد

ي، اسالم ، واحد ميانه، دانشگاه آزادعلوم انساني، دانشکده مديريت و اقتصادگروه  دكتري علوم اقتصادي، 2

 .ميانه، ايران
سالمي، ا ، واحد ميانه، دانشگاه آزادعلوم انساني، دانشکده مديريت و اقتصادگروه مديريت بازاريابي، يدكتر 4

 .ميانه، ايران

 
  نام نويسنده مسئول:

 بناباعظم محمدزاده

تاثير بازاریابی خالق نمایندگان بيمه بر وفاداري و قصد 

 )مورد مطالعه بيمه سامان( خرید مجدد مشتریان
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 مقدمه
دات عتقاها و اانل، آرمصوو ابه جامعه داري فا، ومديريتداري فان، وكناركاداري فاي، ومشترداري فااز وعم است داري افاوعصر وزه، مرا

وز يرديابي هم كه تا زارحقيقت مفاهيم بادر نيست. دآوري سوو كليد نهايي موفقيت مندي ضايترند كه ان دادهنشاري بسيات تحقيقاه، غيرو 

ند ن دارمازتعلق خاطر نسبت به ساس حسااتنها مشترياني كه وزه مرابلکه شناسد، نميسميت ربه آن را يگر ورزيد، دميين مهم تأكيد ابر 

 (.5،2008رانهمکاو گي روند )ر ميبه شمامدت دآور و طوالنيسوهايي عنوان سرمايهن بهمازسااي بر

وكار از مرحله ايده تا رضايت مشتري را در هاي كسبعنوان يکي از وظايف خاص مديريتي كليه جنبهاز سوي ديگر؛ بازاريابي به 

هاي موجود دانند كه حفظ مشترياند. همه ميها، پي به اهميت رضايت مشتري بردهير سازمانهاي اخ(. طي دهه5481گيرد )صنايعي،برمي

هاي جديد هزينه كمتري دارد. درنتيجه ارتباط شديدي بين رضايت مشتري، حفظ مشتري و سوددهي وجود دارد. نسبت به جذب مشتري

ديريت وجود دارد كه بتواند تصميمات صحيحي جهت بهبودهاي گيري صحيح و دقيق رضايت مشتري، احتمال كمي براي مبدون اندازه

اي ههاي مهم مديريت رابطۀ موفق، رضايت مشتري است. يکي از انگيزهاي كه در حفظ مشتري موردنياز است اتخاذ كند. يکي از شاخصفزاينده

قوي در به دست آوردن سود و  موقعيت رقابتياصلي توجه زياد به رضايت مشتري اين است كه سطح بااليي از رضايت مشتري منجر به يک 

دهان مثبت و وفاداري مشتري محسوب بهطوركلي شاخص مهمي براي تکرارخريد، تبليغات دهانشود رضايت مشتري بهسهم بااليي از بازار مي

شتريان تحقيقات زيادي انجام پذيرفته در زمينه عوامل تأثيرگذار بر ارتباط خريدار فروشنده و وفاداري م(. 2،5991شود )فورنل و همکارانمي

هاي وفاداري، مراجعه مجدد براي تمديد محصول و وفاداري است. بررسي ادبيات موضوعي نشان داد كه ميان حفظ مشتريان كه اغلب با واژه

يد فراوان . بنابراين، باوجود تأكبايست تمايز قائل شدگردد، )عبارت است از توصيه يک محصول يا خريد بيشتر از آن برند(، ميرفتاري بيان مي

در ر است. سرعت در حال تغييهاي توليدكننده و فروشنده بيمه بهبر حفظ مشتريان در متون بازاريابي، دستيابي به چنين هدفي براي شركت

ست تا ه اباعث شدع مختلف . تنوهستندرو ري روبهبسياها و اما و اگرهاي سؤالبا ، خريدگيري در فرآيند اي تصميمبراران خريدوز، مري انياد

د و قب تعامل بين خوامرو بايد ناظر اره هموها شركتين ابنابر (.5495)حقيقي و همکاران،باشند رو روبهني اوافرهاي انتخاببا حق ن مشتريا

كنند تا با جلب ن ارائه ناآبه ا ت باارزشي رخدماو كاالها ن، مشترياهاي مدنظر و ارزشها زنيااز صحيح و درک با شناخت و باشند ن مشتريانشا

بازاريابي ستا راين در انمايند ي يگر جلوگيري دها به سمتشركتهاآنتغيير جهت از ين طريق ده و از اكرد يجاداري افاها وي در آنضايتمندر

 (4،2053است )ونگوميلرزها ديکرترين رواز موفقيکي خالق 

تر بازار، بندي هر چه بيشتر و كوچکازاريابي كالسيک است. بازاريابي كالسيک با بخشي راهکار جديد، مکمل ببازاريابي خالق با ارائه

كه بازاريابي خالق استفاده از محصوالت كند، درحاليتر بازار ياري ميهاي كوچکبازاريابان را در تکوين و توليد كاالها و خدمات براي بخش

 .موجود يا جديد، براي رفع نيازها و مصارف جديد است

كنندگان در ذهن مصرف موفقيت ظرفيت كسب اشباع تبليغات تجاري و پيچيدگي عرضه محصوالت جديد و درنهايت كاهش توانايي و

وسيله توليدكنندگان كاال و به بازاريابي خالق كنندگان و ديگر عوامل همه دليلي بر انديشيدن خالقانه و ايجادپسند شدن مصرفو مشکل

هاي اساسي هاست. درست است كه توليدكنندگان كاال و خدمات گامكاال و خدمات فقر ايده بازاريابي شکالت حوزهيکي از م  .خدمات است

برند، اما تنها راه عرصه رقابت در بازار بندي و طراحي لوگو، ارائه محصوالت جديد و... به كار ميمانند تبليغات، بسته بازاريابي در ابعاد مختلف

 (5490است )سرداري و همکاران، وريخالقيت و نوآ كنوني

 هايتنها شركت .دهد كه سهم بازار كشور از بيمه دولتي در حال كاهش استاز عملکرد صنعت بيمه كشور نشان مي 91آمارهاي سال 

نقش داشتند.  91ماهه آخر سال درصدي از بازار حق بيمه توليدي كشور در سه 42.05ميليارد تومان و سهم  5111اي كشور با دولتي بيمه

يافته درصد در اين مدت كاهش 58درصد رسيده و  42درصد به  10دهد كه سهم دولت از بازار بيمه ظرف چهار سال اخير از اين روند نشان مي

هاي الس هاي نوظهور بيمه خصوصي نظير بيمه پارسيان، كوثر، معلم، رازي، پاسارگاد، كارآفرين، دي و سامان كه دراز سوي ديگر، شركت .است

 1.21كه بيمه پارسيان با سهم طورياند، بهتوجهي افزايش دادهاند سهم خود از بازار را به شکل قابلاي پيوستههاي بيمهاخير به جمع شركت

 ،3.32، معلم3.1هاي كوثر با سهمهاي قديمي البرز و دانا پيشي گرفته است. شركتدرصدي از بازار حق بيمه توليدي، حتي از شركت

در  .توجهي را در بازار بيمه ثبت كننداند رشد قابلدرصد از بازار، توانسته4درصد با سهم باالي  4.11، كارآفرين4.94، پاسارگاد4.99رازي

گذاران و درصد، توجه سرمايه 2اند با سهم باالي درصدي، توانسته 2.4و سامان با سهم  2.38هاي بيمه دي با سهمهاي بعدي، شركترده

شده توسط (. مسئله اينجاست؛ با توجه گزارش ارائه5491ن و سهامداران بازار بيمه را به خود جلب كنند )گزارش عملکردي صنعت بيمه، فعاال

هاي خصوصي كوثر، معلم، رازي، پاسارگاد و... پايين است. توان دريافت كه سهم بيمه سامان از بازار نسبت به بقيه بيمهصنعت بيمه مي

                                                           
1 . Gee and et al 
2  .Wong and Merrilees 
3  .Wong and Merrilees 
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هاست. اين تحقيق درصدد اين است له براي شركت بيمه سامان آگاهي داشتن از مشتريان هدف و برقراري رابطه خوب با آنترين مسئمهم

توان از طريق بازاريابي خالق توان از طريق بازاريابي خالق وفاداري مشتريان به بيمه سامان را افزايش داد؟ و همچنين چگونه ميچگونه مي

ه سامان بازاريابي خالق نمايندگان بيمديگر اين تحقيق دنبال اين است؛ آيا عبارتيدد مشتريان  به بيمه سامان شد؟ بهباعث افزايش مراجعه مج

 دارد؟ تأثيري بر وفاداري و تمديد مجدد عقد قرارداد بيمه مشتريان

 

 ادبيات تحقيق .1

 .تعریف بازاریابی خالق1-1

انجامد الها و خدمات موجود به كار گرفته شود، به ايجاد كاال و خدمات جديدي ميبازاريابي خالق، فرايندي است كه اگر در مورد كا

 (.3،2053شده است )الئو و همکارانازاين پوشش داده نميدهد كه تا پيشها يا اهدافي را پوشش ميكه نيازها، مصارف، موقعيت

 در يافته است و ممکن استي كه بانظم و قاعده بوده، سازمانآيد بازاريابي خالق يک فرايند است. فرايندطور كه از تعريف برميهمان

 (.1،2054بازار محصول يک طبقه فرعي جديدي را ايجاد نمايد )گريس

 

 .اجراي بازاریابی خالق1-2
زي و ريمهرغم برنايافته و موفق شوند، نياز به نوآوري دارند. درصد بسيار بااليي از محصوالت جديد بهخواهند توسعهها مياگر شركت

 شوند؛ كه دليل اصلي آن ارائه فرايند سنتي براي نوآوري است.تحقيقات منسجم بازار، موفق به اين كار نمي

هاي اندكي براي سودآوري تکه شده خواهد شد. در اين حالت، بخشازحد تکهكاربرد مکرر تفکر عمودي، منجر به ايجاد بازاري بيش

 ها را به هر كستوان آنكند كه مياند. تفکر بازاريابي خالق از چارچوبي مجزا و فرايندهايي استفاده مياعتنا، باقي خواهد ممناسب و قابل

صورت تواند بخشي از فرهنگ نوآورانه شركت، همراه با تفکر بازاريابي عمودي باشد. تفکر بازاريابي خالق ممکن است بهآموزش داد اين تفکر مي

كنيم، اين مفهوم تنها در فکر كردن به محصوالت كه از نوآوري صحبت مير نوع شركتي رخ دهد. هنگاميصورت فردي يا در هخودجوش، به

 هاي جديد و مفاهيم جديد كسب كار است.شود. نوآوري شامل توسعه فرايندهاي جديد، كانالجديد محدود نمي

طور خودجوش سرشار از افرادي خالق نيست كه به . يک شركت نوآور، شركتي"1گري هامل"سه سيستم يک شركت نوآور و خالق: مدل 

گري »اند. هاي مختلفي است كه در طول زمان مستقر و تکميل شدهها، سيستمكنند. مشخصه اين نوع شركتهاي جديد فکر ميدرباره ايده

 شود.اداره مي« بازار هوش و استعداد»و « بازار سرمايه»، «بازار ايده»گويد يک شركت نوآور شركتي است كه بر اساس سه سيستم : مي« هامل

ها برقرار نمايد؛ و با آوري و ارزيابي فعاالنه ايدهوجو، جمعمفهوم بازار ايده اين است كه شركت، سيستمي را براي جست بازار ایده: -1

 ايجاد طوفان مغزي سيستم اثربخش و مفيد براي خلق ايده مهيا سازد.

ها، به فعاليتي عادي در بخش بازاريابي تبديل شود. درخواست از بازاريابان براي شود تا خلق ايدهچارچوب بازاريابي خالق، باعث مي

 ها است.ها براي تقويت بازار ايدهبکار گيري فرايند بازاريابي خالق، به دست آوردن پايگاهي از ايده

گذاري مناسبي صورت گيرد و و جذاب بايد سرمايه هاي جالببراي حمايت از تحقيق در زمينه ارزش نهايي ايده بازار سرمایه: -2

هاي جديد اختصاص يابد؛ و بايد از اين بودجه در زمينه درگير كردن كاركنان در تفکر خالق نيز مورد استفاده قرار اي براي خلق ايدهبودجه

 گيرد.

شير خدايي ها، كاري الزم و حياتي است )طرح استخدام افراد داراي استعدادهاي الزم براي ايجاد بهترينبازار هوش و استعداد:  -3

 .(5493و همکاران،

 

 وفاداري مشتریان -1-3

وارتر ها را دششوند و اين امر جلب رضايت آنتر ميآورند آگاههايي كه به دست ميدر دنياي كنوني، مشتريان روز به روز نسبت به ارزش

كند. گر چه رضايت و وفاداري باهم رابطه دارند اما اين رابطه ت مشتري رشد ميكند. از طريق تقويت ارتباط بين مشتري و سازمان رضايمي

 (.5491باشد )صمدي و شموشکي،اي ناپايدار براي وفاداري ميكنندهنامتقارن است. رضايت حالتي موقتي و نسبتاً انفعالي است كه تعيين

                                                           
4  .Lao et al 
5  .Grace 
6  .Gary Hamel 
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ت سمت افزايش وفاداري هداي همان چيزي است كه مشتري را به يابد اينبرافزايش رضايت مشتري ارزش روابط بين طرفين افزايش مي

 ايهايي ارائه دهد كه هميشه داراي تقاضا باشد ارزش دوطرفهكند، اگر سازمان به ارضاي نيازهاي مشتري ادامه دهد و خدماتش را به شيوهمي

 (.5493گردد )عباس نژادوهمکاران،است قابل حصول ميشود و هدف نهايي كه همان وابستگي مشتري با ايجاد وفاداري در مشتري ايجاد مي

 كنندگان نسبت به نام و نشان خاصيهاي مختلفي تقسيم كرد. بعضي از مصرفي وفاداري به گروهتوان با توجه به درجهخريداران را مي

كنندگان نسبي است. خريداران ديگري هم نام ونشان هستند. وفاداري برخي از مصرفدهد، بنابراين همواره خريدار همينوفاداري نشان مي

 (5490دهند )عسکر پور،شوند كه نسبت به هيچ نام و نشاني از خود وفاداري نشان نمييافت مي

 هاي تجاري به چهار گروه تقسيم كرد:نامتوان بر مبناي وفاداري بهمشتريان را مي

 خرند.را ميمشترياني كه همواره محصولي بانام تجاري مشخصي  بسيار وفادار: -1

 مشترياني كه نسبت به محصولي با دو يا سه نام تجاري وفادار هستند. نيمه وفادار: -2

هاي تجاري دهد. درواقع محصولي را بانامكند نام تجاري موردعالقه خود را تغيير ميمشتري كه هر بار خريد مي وفادار ناپایدار:  -3

 كند.گوناگون خريداري مي

 .(5490زاده،دهند )نائبهاي تجاري از خود نشان نميكدام از نامگونه وفاداري را به هيچي كه هيچكنندگان: مصرفغير وفادار -4

 طلبیتنوع (: ارتباط بين وفاداري به یک نام تجاري و ميزان مصرف وفاداري بنام تجاري1جدول )

 وفادار به نام تجاري با مصرف پايين وفادار به نام تجاري با مصرف باال

 توجهي به نام تجاري با مصرف پايينبي به نام تجاري با مصرف باال توجهيبي

 

 .آگاهی از فواید استفاده از یک برند1-4
وزه ارزش مراما شد؛ اه ميسنجيدات آن تجهيزو ها اربزل، اغيرمنقوک مالها، اي دارايييک شركت بر مبناري تجاان ارزش ميزدرگذشته، 

ن نشاآن را مالي ل، ارزش قيمت يک محصوكه ، درحالييگري دسوه. از بالقون هن مشتريادر ذست: انهفته ي يگري دجادر يک شركت ري تجا

نسبت به برند به ي مشترداري فاوستا راين (. در ا1،2001)كاپفرباشد آن ميمتمايز هاي ها و جنبهدهنده ويژگيل، نشانبرند محصودهد؛ مي

ه، ينددر آمستمر رت به صوه يس برگزيدويا سرل يک محصواز حمايت م عالد يا امجد هني نسبت به خريدو ذمعني يک تعهد عميق قلبي 

به يک داري فاديگر وعبارتبهست. ها قرارگرفته اموردتوجه شركتخريد ر فتارتغيير ه در يابي بالقوزارباهاي و تالشموقعيتي رغم تأثيرات علي

صرفاً خريد ار تکرترتيب، اينگردد. بهب ميني محسوي روايندهاافرر، فتارين اليل دكه شد باميبرند آن خريد ار تکرم به مفهوري يا برند تجام نا

هميت ي اباالان صلي ميزااليل از د(. يکي 8،5999ري هست )اليورهنجاو حساسي ، انيروامل ابلکه نتيجه عو؛ نيستري ختيااكنش وايک 

نيست. ده تبليغاتي گسترهاي م تالشمستلزدار، فان وحفظ مشترياا يرباشد؛ زميها نمازسااي برت منافع بلندمدد يجاآن در انقش داري، فاو

اي صد بردر 91تا  21صنعت موردمطالعه سودي معادل  53ن در مشتريااز صد در 1اري نگهدو ست كه حفظ از آن اپيشين حاكي ت تحقيقا

دآوري جهت كسب سوي عاملي كليدعنوان ي بهمشترگهداري و نحفظ ي هارهکاوزه رامر، ايناست. بنابرده انمود يجاها اها و سازمانشركت

ند. دازبپرد خوموردعالقه كيفيت برند و يا اكسب مزمنظور ي را بهميل حاضرند مبلغ بيشتردار باكمال فا(. مشتريان و9،2003)كنشود د مييا

مت وقبا مقاريابي زارباهاي و تالشمل موقعيتي اعوبر ابردر همچنين ده و نمواري خريدد را خوموردعالقه برند ر مکرطور ن، بهين مشترياا

 (.50،2050كنند )يومي
 

 .ترفيع قيمتی1-5
، ست تغيير برند بدهنداممکن ه. غيرو قيمتي ت ترفيعا، قيمتات با تغييرآساني و بههستند س به قيمت حساكنندگان ازآنجاكه مصرف

ترفيعاتي ممکن اوم از چنين مدده ستفاهرحال، ابهفيک نمايند. اترد يجال احصوبرند يا ماي برد و شوزار يش سهم باافزاست كه موجب اممکن 

هستند ردار كيفيت پاييني برخوت از نمايند كه محصوالط ستنباها اآنكه د باعث شوو هد ديش افزكننده را امصرفست حساسيت قيمتي ا

، ينانمايد بنابراب خركنندگان ن مصرفهارا در اذبرند ت تباطاارت قوط كه نقااست قيمتي ممکن ر مکرت (. ترفيعا5495پور و همکاران،)علي

بر ترفيعات فروشي شدت موردتوجه قرار گيرد. تکيهن بهيابازاربايد توسط بانمايد و ميفرسايش ر چارا دبرند ترفيعات مبتني بر قيمت، ارزش 
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اهش مدت، در بلندمدت كرغم موفقيت مالي كوتاهزش برند را عليتوانند با تصوير ذهني و كيفيت باال ناسازگار باشند، ممکن است اركه مي

تر باشد چون به سازگاري بين جاي ترفيعات قيمتي ممکن است براي محصوالت مطلوبگذاري يکسان به(. قيمت250دهد )يوو و همکاران،

 (.5481ان و همکاران،قيمت واقعي و مورد انتظار بيانجامد و داللت بر كيفيت باالي محصول داشته باشد )برادر
 

 پيشينه مطالعات-1-6

 .مطالعات خارجی1-6-1
مند بر ناهمساني شناختي رضايت و وفاداري مشتريان با استفاده ( در مطالعاتشان به بررسي بازاريابي رابطه2053شريفي و اسفيداني )

ني مند ناهمسادهد كه از طريق بازاريابي رابطهن ميها از تحليل موضوع نشااز روش تحليلي به بررسي موضوع پرداختند. نتايج پژوهش آن

كنند و در نتيجه نسبت به آن وفاداري رفتاري و شناختي مشتريان كاهش يافته و بموجب آن مشتريان از خريد قبلي رضايت حاصل مي

 كنند.نگرشي پيدا مي

ازاريابي )قيمت ادراكي، ارزش پيشنهادي، كيفيت هاي ب( در مطالعاتشان به بررسي رابطه ميان تاكتيک2054) 55گادفرد و همکاران

هاي جمع آوري شده خدمات و دهنيت برند( و وفاداري در صنعت تلفن همراه در كشور غنا پرداختند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده

 ن دارد.هاي بازاريابي تأثير مثبتي بر روي وفاداري مشتريادهد كه تاكتيکبوسيله معادله رگرسيون نشان مي

با استفاده ست. اخته دانالين پري آمشتراري دـنگهو ظ ـر حفـبطه برايابي زارباي تژاستراتأثير در مطالعاتشان به بررسي  (2054) 52چن

هد كه پيوند مالي دمي ن هش نشاوين پژي ايافته هاهاي جمع آوري شده پرداخته شده است. از معادله حداقل مربعات به تجزيه و تحليل داده

ي و مشتره شدارزش ادراک با ري د ساختاـپيونو جتماعي اما بين پيوند داري دارد. امعناو بطه مثبت ي رامشتره شدارزش ادراک ط با فق

ارزش ادراک طريق از غيرمستقيم رت به صواي بطه رايابي زارباي تژاسترع ابين هر سه نود دارد. وـجداري واـمعنو بطه مثبت ، رابطهراكيفيت 

ن دارد مشترياداري فارا روي وثر ابيشترين دهد مين همچنين نتايج نشاد دارد. جووبطه رابا هزينه جايگزيني ، بطهراكيفيت و ي مشتره شد

 ست.ار اتأثيرگذداري فاوبر ي مشتره شدو ارزش ادراک بطه هزينه جايگزيني راهد كه كيفيت از آن، نشان دد ـبعو 

ي حاصل از ند.يافته هااخته داپران تايودر بيمه عمر هاي در شركتيابي زاربااع نواتأثير  سيربه بر( در مطالعاتشان 2054) 54تانگو يو 

پيوند ، د ماليـيابي )پيونزاربااع نواهد كه بين دمي ن نشاهاي جمع آوري شده با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل داده

ت ـكيفياي و هـبطراابي ـيزاربااع وـناهمچنين بين د دارد. جوداري واـمعنو ت ـمثب هـبطت، رادماـت خـكيفيري( و پيوند ساختا، جتماعيا

 د دارد.جوداري ومعناو بطه مثبت ن، راترياـمشداري اـفو ويابي زاربااع نوانهايت نيز بين د دارد. در جوداري ومعناو ت ـه مثبـبط، راهـبطرا

 

 .مطالعات داخلی1-6-2 
هاي بازاريابي بر رضايت و وفاداري مشتريان شركت بيمه ايران در مطالعاتشان به بررسي تأثير تاكتيک( 5493شير خدايي و همکاران )

هاي توصيفي از نوع همبستگي ها جزو پژوهششهر پرداختند. پژوهش حاضر با توجه به هدف كاربردي و ازنظر گردآوري دادهدر شهرستان قائم

اند كه ادراک قيمت و ارزش پيشنهادي بر رضايت و همچنين آمده حاكي از آندستاست. نتايج بهيابي معادالت ساختاري طور كامل مدلو به

 بر وفاداري تأثير مثبت و معناداري دارد.

بيمه با تأكيد بر نقش هاي شركتتومبيل ابيمه ن مشترياداري فاي ولگواحي اطر( در مطالعاتشان به بررسي 5492صمدي و همکاران )

هاي بيمه شهر مشهد با استفاده ا نفر از مشتريان بيمه اتومبيل شركت 300پرداختند. با استفاده از پرسشنامه، اطالعات از ابي يزارباي پيوندها

ها بيانگر است بين وتحليل دادهشده پرداختند. نتايج حاصل از تجزيهآوريهاي جمعوتحليل دادهز روش تحليل عامل اكتشافي به تجزيه

هاي مالي و ساختاري بيشترين تأثير را بر روي وفاداري مشتريان دارد. داري وجود دارد. پيونداري مشتريان رابطه مثبت و معنيبازاريابي و وفاد

 كيفيت خدمات نيز اثر مثبتي بر روي وفاداري مشتريان دارد.

اند. پرداختهيابي زاربايافته ل توسعهمدده از ستفاا بان مشترياداري فاوبر اند رابطهيابي زارسي تأثير بار( به بر5495نش )راهمکازاده و قاضي

به ت و حساساط و اتبااربر كيفيت اري با تأثيرگذري ساختاي پيوندهاو جتماعي امل اعو، ست كه سه عامل منافع مالياز آن انتايج حاكي 

د نموگيري توان نتيجهدرنهايت، ميشوند. ي مشترداري فاومنجر به توانند ط ميتبااربر كيفيت اري با تأثيرگذت حساسااعامل رت همين صو

 د دارد.جوداري ومعناو بطه مثبت ن رامشترياداري فاو وبطهمند رايابي زاركه بين با
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هاي بازاريابي بر وفاداري مشتريان از منظرمشتريان شركت ايرانسل ( در مطالعاتشان به بررسي تأثير تاكتيک5495حقيقي و همکاران )   

وتحليل قرار دادند. نتايج به دست آمده بيانگر اين است آوري شده را با استفاده از معادله رگرسيون خطي مورد تجزيهاي جمعهپرداختند داده

كه كيفيت خدمات درک شده و قيمت ادراكي توسط مشتريان با رضايت مشتريان رابطه مثبتي دارد و همچنين رضايت مشتريان با وفاداري 

 .داري  وجود داردنيمشتريان رابطه مثبت و مع

 

 روش تحقيق .2

ها به شکل توصيفي و پيمايشي هست. اين پژوهش موردمطالعه روش تحقيق حاضر؛ ازنظر هدف كاربردي و از جهت گردآوري داده

وان تركلي ميطوهاي گردآوري اطالعات را به. روشتوان نتايج آن را در صنعت بيمه كشور مورداستفاده قراردادداراي نتايج كاربردي است و مي

آوري اطالعات مربوط به ادبيات پژوهش پژوهش در خصوص جمع هاي ميداني تقسيم نمود. در ايناي و روشهاي كتابخانهبه دودسته، روش

ت در شده است. ابزار گردآوري اطالعا استفاده هاي مربوط به پرسشنامه از روش ميداني استفادهآوري دادهاي و براي جمعاز روش كتابخانه

صورت بسته و و به 53اين پژوهش فيش و پرسشنامه است. در اين مطالعه به علت نبودن پرسشنامه استاندارد، پرسشنامه توسط محقق ساخته

در غالب مقياس ليکرت طراحي خواهد شد كه روايي پرسشنامه توسط كارشناسان و خبرگان بررسي قرار گرفت پايايي پرسشنامه توسط 

مطلب مهم است كه پرسشنامه  نيا انگريبگزارش شده است  854/0وتحليل قرار گرفت. ضريب آلفاي كرونباخ خ مورد تجزيهضريب آلفاي كرونبا

حجم نمونه در اين مقاله  بوسيله جامعه آمار اين پژوهش نا محدود است.  لذا  ( الزم برخوردار است.يياياعتماد )پا تيمورداستفاده از قابل

 تعيين گرديد. 483عه نامحدودمعادله كوكران براي جام

𝑛 =

𝑍𝛼
2

2 × 𝑝 × 𝑞

𝑑2
 

n ،حجم نمونه =𝑍𝑎

2

 ،= اندازه متغير موردبررسي مطابق توزيع نرمال استاندارد با سطح عدم اطمينان 2

𝑒2 ميزان خطا =𝑆𝑥
 P,q =1/0= واريانس جامعه )بر اساس متغير مورد بررسي( و 2

𝑛 =
(1.96)2 × 0.5 × 0.5

(0.05)2
= 384 

 اطالعات گردآوري شده  توسط حداقل مربعات)رگرسيون( مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.

 

 تجزیه و تحليل  .3

 مورد تجزيه (رگرسيون -و آمار استنباطي )آزمون كولموگوروفآوري شده در دوبخش آمار توصيفي اين بخش پژوهش اطالعات جمع 

 باشد:قرار گرفت به شرح زير ميتحليل  و

 

 آمار توصيفی .3-1
كننده سؤال ابتدائي پرسشنامه )در بخش اطالعات تکميل 3باشد با استفاده از هاي فردي و جمعيت شناختي ميبخش اول توصيف ويژگي

هاي فرد و جمعيت اواني ويژگيهاي فراواني و درصد فرشده است. شاخصپرسشنامه( اطالعات فردي وجمعيت شناختي گروه نمونه گردآوري

 شناختي گروه نمونه به شرح ذيل است:

 

 .جنسيت1

 18.1ها و درصد خانم25.3دهد جامعه آماري مورد مطالعه را ها را نشان ميدهندگان به پرسشنامه( توزيع جنسيت پاسخ5جدول )

 ا متعلق به آقايان است.هدهندگان به پرسشنامهاند. بيشتر فراواني پاسخدرصد را آقايان تشکيل داده
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 (: خصوصيات آماري متغيرهاي )جنسيت( موردمطالعه1جدول )

 فراوان تجمعي درصد فراواني فراواني نام متغير: جنسيت

 18.1 18.1 402 مرد

 500 25.3 82 زن

 500 483 مجموع

 

 دهندگانسطح تحصيالت پاسخ -2

ه دهندگان بدهد. سطح تحصيالت پاسخها را نشان ميدهندگان به پرسشنامهسطح تحصيالت پاسخ( خصوصيات و فراواني 2جدول )

درصد 9.9درصد، كارشناسي ارشد 43.9درصد، كارشناسي 42.1ديپلمدرصد، فوق 53.5ديپلم درصد،  1.8از: زير ديپلم ها عبارتند پرسشنامه

حصيالت ها به ترتيب مربوط سطح تدهندگان به پرسشنامهسطح تحصيالت از بين پاسخ باشد. بيشتر  و كمترين فراوانيدرصد مي 0.8و دكترا 

 كارشناسي و دكتري است.

 (: خصوصيات آماري متغيرهاي )سطح تحصيالت( موردمطالعه2جدول )

 فراوان تجمعي درصد فراواني فراواني نام متغير: سطح تحصيالت

 1.8 1.8 40 زیر دیپلم

 25.9 53.5 13 دیپلم

 13.3 42.1 521 فوق دیپلم

 89.4 43.9 543 کارشناسی

 99.2 9.9 48 کارشناسی ارشد

 500 0.8 4 دکترا

 ------ 500.0 483 مجموع

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 سن -3
درصد، بين  52.8سال  21 -20دهد. ، بين ها نشان ميدهندگان به پرسشنامه(فراواني و درصد فراواني سن از بين پاسخ4-3جدول )

درصد،  1.4سال  10-31درصد ،  4.5سال  31-35درصد،  25.3سال  30-41درصد، بين 41.1سال  41-45درصد، بين  51.9سال  21-40

گان دهندباشد. بيشترين و كمترين فراواني سابقه سن از بين پاسخدرصد مي 0.8سال  11-15درصد و 5.4سال  10-11درصد، 2.9سال 15-11

 باشد.ها ميدهندگان به پرسشنامهسال است كه حاكي از جوان بودن پاسخ 11-15سال و  41تا 45به ترتيب بين  ها به پرسشنامه

 (: فراوانی سن3-4جدول )

 فراوان تجمعي درصد فراواني فراواني نام متغير: سن

 52.8 52.8 39 سال 22-25

 28.1 51.9 915 سال 26-32

 13.4 41.1 541 سال 31-35

 18.1 25.3 82 سال36-42

 88.8 4.5 52 سال 41-45

 91.5 1.4 23 سال46-52

 91.9 2.9 55 سال 51-55

 99.2 5.4 1 سال 56-62
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 500 0.8 4 سال 61-65

 500 483 مجموع

 

 . شغل 4
د، داراي شغل آزاد درص 14.1دهد. داراي شغل دلتي ها نشان ميدهندگان به پرسشنامه( درصد  و فراواني  نوع شغل  پاسخ3جدول )

 باشند. درصد مي 58.8داردرصد و خانه 21.1

 (: فراوانی سابقه فعاليت4جدول)

 فراوانی  تجمعی درصد فراوانی فراوانی نام متغير :سابقه

 14.1 14.1 201 دولتی

 85.4 21.1 501 آزاد

 500 58.8 12 دارخانه

 ------ 500 483 مجموع

 

 .استنباط آماري3-2 

ده شوتحليل استنباطي پرداختههاي پژوهش و تجزيههاي آماري مناسب به بررسي فرضيهها و آزمونر اين بخش با استفاده از روشد

 است.

 هاي آماريهاي آزمونفرض.پيش3-2-1

بپردازيم. چراكه اگر هاي مربوطه، ابتدا بايد به بررسي وضعيت نرمال بودن متغيرها ها و انتخاب نوع آزمونوتحليل دادهجهت تجزيه

هاي نا پارامتريک استفاده نماييم؛ اما چنانچه متغيرها هاي پارامتريک و هم از آزمونمتغيرها طبيعي باشند، مجاز خواهيم بود هم از آزمون

 و به شرح ذيل است:  𝐻1 و𝐻0هايهاي نا پارامتريک استفاده نماييم. اين آزمون فرضيهنرمال نباشند، تنها مجاز خواهيم بود از آزمون

   {
𝐻1:  توزيع متغير نرمال است

𝐻0: توزيع متغير نرمال نيست
 

 شده است.( نشان داده1نتايج  اين آزمون در جدول )

 یک نمونه  K-S( : نتایج آزمون 5جدول)

 عنوان

 ايتفاوت داده ونهپارامترهاي نرمال نم
آماره 

کولموگورف

 اسميرنوف -

سطح 

داري معنی

دوطرفه 

 )متقارن(

حجم  نتایج

 نمونه
 ميانگين

انحراف 

 استاندارد

داده 

 مطلق
 منفی مثبت

 نرمال 015/0 102/5 -385/0 424/0 385/0 404/0 810/3 483 بازاريابي خالق

 نرمال 314/0 913/0 -123/0 411/0 123/0 514/0 949/3 483 آگاهي از فوايد برند

 نرمال 115/0 841/0 -141/0 488/0 141/0 542/0 912/3 483 ترفيع  قيمت

وفاداري خريد مجدد 

 مشتريان
 نرمال 115/0 841/0 -141/0 488/0 141/0 542/0 912/3 483

 هاي تحقيقمنبع: یافته

 

 01/0اسميرنوف براي متغيرهاي پژوهش بيشتر از -كولموگروفداري آزمون شده است، سطح معنيطور كه در جدول فوق گزارشهمان

اهي هاي متغيرهاي تحقيق)بازاريابي خالق، آگتوان گفت دادهباشد؛ بنابراين ميشده با توزيع نظري يکسان ميباشد. درنتيجه توزيع مشاهدهمي
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رد در مقابل  𝐻0خوردار هستند. در تمامي متغيرها فرضيهاز فوايد برند، ترفيع  قيمت و وفاداري خريد مجدد مشتريان( از توزيع نرمال بر

 شود. توزيع تمام متغيرهاي تحقيق نرمال هستند.پذيرفته مي 𝐻1فرضيه 

 

 . معادله رگرسيون خطی چند متغيره 3-2-2

 (:تحليل واریانس و رگرسيون خطی چند متغيره6جدول شماره )

 

به تغييرات  Yاست. يعني نسبت تغييرات توضيح داده شده توسط متغير 82/0تعديل شده برابر با  2Rدهد مي( نشان 1جدول شماره )

وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد توسط آگاهي از فوايد استفاده از يک برند  82/0توان بيان نمود كه باشد. پس ميمي82/0كل،

 دد.گرو آگاهي از ترفيعات قيمتي تبيين مي

درصد قراردارد بنابر 1/2تا 1/5درصد است. چون مقدار توربين واتسون به دست آمده بين92/5مقدار دوربين واتسون به دست آمده برابر 

توان نتيجه گرفت، بين متغيرهاي آگاهي از فوايد استفاده از يک برند وآگاهي از ترفيعات قيمتي و وفاداري مشتريان و قصد تمديد اين مي

 كند.در معنا دار بودن كل رگرسيون  را تأييد مي fارداد ضريب خودهمبستگي وجود ندارد. آماره مجدد قر

 شود:   ( معادله رگرسيون خطي فرضيه فرعي دو تحقيق به صورت زير تعريف مي1با استفاده از نتايج جدول )
 𝑦 = 1.181 + 0.810𝑥1 + 0.967𝑥2          

 ؛معادله رگرسيون بدست آمده بيانگر اين است
وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد شود؛ يابد، باعث مييک واحد افزايش ميآگاهي از فوايد استفاده از يک برند وقتي   -1

و سطح احتمال خطا كمتر از  91/5بدست آمده بزرگتر ازt افزايش پيدا كند. از لحاظ آماري مورد تأييد است. چون  0.850طور متوسط به

توان گفت؛ آگاهي از فوايد استفاده از يک برند بر وفاداري مشتريان و قصد تمديد درصد مي99درصد است. پس در سطح  بيش از  05/0

 مجدد قرارداد بيمه مشتريان بيمه سامان تأثير دارد.

ور طود؛ وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد بهشيابد، باعث ميوقتي آگاهي از ترفيعات قيمتي يک واحد افزايش مي -2

 0.05و سطح احتمال خطا كمتر از  91/5بدست آمده بزرگتر ازt افزايش پيدا كند. از لحاظ آماري مورد تأييد است. چون 0.91متوسط 

ان و قصد تمديد مجدد قرار داد توان گفت؛ آگاهي از ترفيعات قيمتي بر وفاداري مشتريدرصد مي99درصد است. پس در سطح  بيش از 

 بيمه مشتريان بيمه سامان تأثير دارد.

 

 

 

 
 

 R (2Rضريب تشخيص ) ΔR عديل شدهت ضريب تشخيص خطاي استاندارد دوربين واتسون
5.921 0.101 0.821 0.828 0.950 

 سطح

 معني داري
 سطح اطمينان

F 
 درجه آزادي مجموع مربعات ميانگين مربعات 

منبع 

 تغييرات

0.000 0.99 

953.213 

 رگرسيون 5 315.818 241.943

 نتيجه آزمون:

 تأييد فرضيه
0.218 

 باقيمانده 482 98.459

 كل 484 110.581

 عنوان  متغير خطشيب β شدهمحاسبه t سطح معني داري نتيجه آزمون

 عرض از مبداء 0.585 2.548 0.044 تأييد فرضيه تحقيق

 0.000 22.051 0.85 
آگاهي از فوايد استفاده از يک 

 برند

 آگاهي از ترفيعات قيمتي 0.511 3.511 0.000 تأييد فرضيه تحقيق
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 نتایج و پيشنهادات تحقيق

(، 5491(، خانـي و همـکاران )2004(، جون و هو)5492(، ديواندري)5488زاده نمين و همکاران)(، تاج5488زاده)جوانمرد و سلطان

( در مطالعات خود نشان 5495( حقيقي و همکاران)5495نش)راهمکازاده و ضي( قا5492( صمدي و همکاران )5493شير خدايي و همکاران )

يت دانند كه قيمت هاي باالتر منعکس كيفمصرف كننده بين قيمت و كيفيت خدمات رابطه برقرار مي كند. در اكثر اوقات، مشتريان مي دادند

ه متفاوت از ديگران است و اين عاملي است كه تا چه حد آنها باالتر است  و از سوي ديگر هر مصرف كننده است نيازهاي خود را دارد ك

ذارد. گگذارد. بنابر اين آگهي از ترفيعات قيمتي بر روي خريد مشتريان تأثير ميخواهند براي محصول يا خدمات پرداخت كنند تأثير ميمي

آگاهي از ، شودباشد پس نتيجه گرفته ميميخارجي راستا با مطالعات داخلي و نتايجي كه  در اين پژوهش بدست آمده است همسو و  هم

(، عباسي 5493ترفيعات قيمتي بر وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد بيمه مشتريان بيمه سامان تأثير دارد. شيرخدايي و همکاران)

(، در مطالعاتشان 2053و اسفيداني ) (، شريفي2051(، آتيل بلوت )2051(، يانگ و همکاران )5494(، عباسي و تركمني)5490و صالحي)

ل يک محصواز حمايت م عالد يا اهني نسبت به خريد مجدو ذنسبت به برند به معني يک تعهد عميق قلبي ي مشترداري فانشان دادند كه و

از فوايد استفاده از يک در مورد آگاهي دادن به مشتريان يابي  زارباهاي ه است تأثيرات و تالشينددر آمستمر رت به صوه يس برگزيدويا سر

باشد. اي كه در اين پژوهش بدست آمده همسو و هم راستا با مطالعات داخلي و خارجي ميشوند. نتيجهآنها ميخريد ر فتارتغيير برند باعث  

امان مشتريان بيمه سشود؛ آگاهي از فوايد استفاده از يک برند بر وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد بيمه پس نتيجه گرفته مي

 گرد:تأثير دارد.با توجه به نتايج بدست آمده از تجزيه وتحليل پيشنهاداتي بصورت زير ارائه مي

آگاهي از فوايد استفاده از يک برند بر وفاداري مشتريان و قصد تمديد مجدد قرارداد بيمه مشتريان بيمه سامان تأثير دارد.  -5

 :دگردپيشنهاداتي به شرح زير ارائه مي

اي هبايست تبليغات به شيوهشود تبليغات است، بنابراين مييکي از عوامل مهمي كه موجب آشناسازي افراد با برند سامان مي -2

 دلخواه جامعه انجام گيرد.

 .هاي آنان تبليغات را تصويرسازي نموداز افراد جامعه نظرسنجي به عمل آورد و طبق ساليق و خواسته -4

ش نمايند كه مشـتريان فعلي، را نسـبت به خدمات ارائه شده راضي نگه داشـته و نگـرش نسـبت به مسـئوالن بيمه سامان تال -3

 .ها تقويت نمايندفوايده استفاده از خدمات ارائه شده توسط شركت بيمه سامان نسـبت به خدمات ارائه شده ساير شركت

 ف كنندگان، موجب شـکل گيري.ايجـاد تصويـر احساسـي خوب از نشـان تجـاري بيمه سامان براي مصر -1

شـود و اين عشـق و عالقه بـه بيمه سامان را در نـزد مصرف كنندگان  خدمات شـخصيت برنـد بيمه سامان  براي آنها مي -1

 شود.تقويـت مي

ت رقابتي تواند سازمان را در دستيابي به مزيگذاري ميتوجه به راهبردهاي مختلف قيمت شود  شركت بيمه سامان باپيشنهاد مي -1

 .و ايجاد تصويري قدرتمند از نام تجاري ياري رساند

 ، اس ام و... مشتريان را از  ترفيعات قيمت اطالعنگاري هاي ارتباطي مانند تبليغ، نامهفعاليت شركت بيمه سامان از طريقشود پيشنهاد مي

 رساني كنند.
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 مراجعمنابع و 
وفاداري مشتري) مطالعه موردي بانک تجارت شيراز( (. بررسي عوامل موثر بر 5490برادران م.؛ عباسي، ع. و صفرنيا، ح ) [5]

 .382-311دو فصلنامه دانشور رفتار، سال هشتم: 

هاي بازاريابي رابطه اي بر (. بررسي تأثير تاكتيک5495حقيقي، م.؛ حسيني، س.؛ اصغري، ه.،  اهري، م. آرين، ح) [2]

 .55-52:( 5)2وفاداري مشتريان از منظرر شركت ايرانسل. تحقيقات بازاريابي نوين. 

مندي مشتري، (. وفاداري خدمت: اثر كيفيت خدمات و نقش ميانجي رضايت5490سرداري، ا. مقيمي، س. كيماسي، م) [4]

 .12-14: 10فصلنامه دانش مديريت

هاي بازاريابي رابطه مند بر رضايت و وفاداري ( بررسي تأثيرتاكتيک5493شيرخدايي، م.؛ نجات، س. و اكبري، ا.) [3]

 .540-510پژوهشي تحقيقات بازاريابي نوين، سال پنجم شماره اول: -بيمه ايران، فصلنامه علمي مشتريان شركت

، BTS (. مديريت عالمت تجاري با بررسي شاخص هاي اعتماد به عالمت تجاري5491صمدي ، م. و شموشکي ، ج ) [1]

 .5-41پنجمين كنفرانس بين المللي مديريت:

ي تومبيل شركت هاابيمه ن مشترياداري فاي ولگواحي (. طرا5492ي ) نژاد، ف. و پور اشرف،صمدي، س.؛ مطهري [1]

 .5 -91بيست : ل سا، هشنامۀ بيمه، پژوبطه مندرايابي زارباي بيمه با تأكيد بر نقش پيوندها

 .200 – 585(. هم پوشي بازاريابي رابطه مند و مديريت ارتباط با مشتري ، مجله تدبير : ، 5481صنايعي، ع ) [1]

مند بر وفاداري مشتريان با استفاده از (. بررسي تأثير بازاريابي رابطه5490پور، م )نيا، ع. و عباسم .؛ بيگيزاده، قاضي [8]

 .    31- 22(:2پژوهشي دانشگاه شاهد) -مند، دو ماهنامه علمييافته بازاريابي رابطهمدل توسعه

وفاداري مشتريان بانک اقتصاد نوين در شهر تهران ، پايان (. ارزيابي تاثير بازاريابي رابطه مند بر 5481عسگرپور، گ ) [9]

 نامه كارشناسي ارشد ، دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات.

(. تأثيركيفيت رابطه با مشتري بر كيفيت ادرا شده و وفاداري 5495پور، ا.؛ رحيم نيا، ف. ؛ هرندي، ع. و فانمي، ز )علي [50]

 .84-505: 51هاي پنج ستاره كالنشهر مشهد. پژوه هاي مديريت عمومي؛ مشتريان موردمطالعه :هتل

 .(. كاتلر در مديريت بازار ،ترجمه : عبدارضا رضايي نژاد ،انتشارات مديريت فردا ، چاپ سوم5484كاتلر ، ف ) [55]

، چاپ ارات اتحاد نو(. رفتار مصرف كننده ، ترجمه : عباس صالح اردستاني و محمد رضا سعدي ،انتش5481موون ، ج ) [52]

 .اول

 .54:  513، شماره  51(. ارزش از نگاه مشتري ، مجله تدبير ، سال 5490نائب زاده ، ش ) [54]
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