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   اییمهب برند در انتخاب یک گذارانیمهبمطالعه دیدگاههای 
 

  حمیدرضا خیراندیش

 

 شرکت بیمه دانا بیمه، ارشد شناسکار

 
hamidrezakhairandishg@yahoo.com 

 
 

از عوامل  یکی یتجار برندهاست، شدن شرکت یکه دوران ادغام و جهان یدعصر جد در: چكیده

و اساس  یهپا یگر. از طرف دشودیم یشرکت و ارزش بازار سهام تلق کننده در ارزش یینو تع یدیکل

در  هاکتو بقاء شر یماندگار یتدر نها یرادهند زیم یلآن شرکت تشک یانرا مشتر یوجود هر شرکت

-یمهب یشرکت ها گذارانیمهب دیدگاههایپژوهش هدف آن است تا   ینآنان است. در ا یانگرو مشتر

 یبند یتعوامل اولو ینقرار داده و ا یمورد بررسیران ، دانا و اسینا کتهایبا مطالعه موردی شر یا

 یقتحق یتاز لحاظ ماه یزبوده و ن یمایشیاز نوع پ یفیحاضر، توص شپژوه یقگردد. روش تحق

شهرستان فعال در  اییمهب یگذاران شرکتها یمهب یهپژوهش شامل کل یاست جامعه آمار یکاربرد

مورد  ابزار انتخاب شدند. ایطبقه یبه صورت تصادف ینفر به عنوان نمونه امار 972که  باشدیم ارومیه

 یفی،را در سه بعد عوامل ک یانمشتر یتپرسشنامه محقق ساخته است که رضا یقتحق یناستفاده در ا

ابزار  یندهد. ا یمورد سنجش قرار م یمهب هایشرکت یو عوامل ساختار سازمان یعوامل اقتصاد

و متخصصان  سانو کارشنا یران، مددانشگاه یدآن توسط قضاوت اسات ییبوده و روا ایهیگو 44 یدارا

کرونباخ محاسبه شد که معادل   یآلفا یبآن با استفاده از ضر یاییقرار گرفته و پا ییدمورد تا اییمهب

انجام  SPSS افزارو با کمک نرم یدمنفر یآمار هایروش از استفاده با هاداده به دست آمد. 588/0

است که  یعامل ینشده مهمتر یهخدمات ارا یتفیاز ک ینشان دادند که درک مشتر یجشده است نتا

عوامل  بندییتشرکت در اولو یمال یبانیدارد و پشت یرتاث اییمهبرند ب یکبه  گذارانیمهدر جذب ب

   در رتبه آخر قرار دارد. 

 .اییمهبرند ب ی؛عوامل ساختار ی؛اقتصاد عوامل یفی؛، عوامل ک یا یمهب یشرکت ها:کلمات کلیدی

 

 مقدمه. 1

 بتا گذشتته مانند دیگر کهاند برده یپ واقعیت این به هاسازمان محیط، پیوسته تغییرات و بازارها شدن رقابتی با

 و داشتته ا ر ختود ویتژه ارزش مشتری هر لذا نیستند؛ روبرو رشد در حالبازارهای  و گسترش به رو اقتصادی نظام یک

-ویژه جایگاه مشتریمتعهد کردن  حاضر، دوره از این رو در .کرد مبارزه باید بازار از بیشتری سهم برای به دست آوردن

در  و همکتار داختل در ستازمان یک مشتریان که شودیم باعث وی با مؤثر ارتباط مشتری ورشد دادن  و کرده پیدا ای

 عمتر و ستودآوری و کترده پیتدا ختاطرتعلق احساس که مشتریانی فقط لذا. باشند آن طرفدار و حامی سازمان از خارج

 هتدف بازاریتابی، جدیتد عصتر (. در9002، 9و رانتد 1)تسوکاتوس روندیم به شمار سرمایهها سازمان برای دارند طوالنی

                                                           
7 Tsoukatos 
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 را بیشتتری کته مشتتریان است یاگونهبه مشتری همه ازتر مهم و ذینفع یهاگروه با متقابل و روابط بلندمدت برقراری

 ابتدییم افتزایشها شترکت سودآوری و بازار سهم که درنتیجه، شودیم حاصل منافعی بلندمدت در بیترتنیابه و حفظ

 (.9002و همکاران،  3)عثمان

 باعث از دستت رفتتن مشتریان تعداد در کاهش درصد 8 که داد ( نشان1220) 8ساسر و 4ریچهلد تحقیق نتایج

 ستود درصتد 198 تتا 98 افتزایش موجتب مشتریان موجتود، نگهداری در افزایش درصد 8 همچنین و سود صد در 58

 .(72، ص 1352پور، کفاش، اکبری و اللیان)به نقل از حقیقی شودیم

ارائته  هتایشترکت و ماهیتت تعتداد و بیمتهخصوص به خدماتی صنایع در مشتری العادهفوق به اهمیتبا توجه 

 وفتاداری بتر متؤثر عوامتل یبندتیاولو و به شناسایی حاضر مقاله کشور، صنعت بیمه رد گذارانمهیب به خدمات دهنده

 .پردازدیم بیمه ایران شرکت خدمات گذارانمهیب

 

 مسئله بیان. 2

 گوناگون یهاعرصه ی واردالمللنیب قوی برندهای آن در که دورانی دارد، قرار رقابتی فرا عصر در امروز، تجارت در دنیای

 یهاشترکت مستلله این با برخورد برای. است مواجه شده تهدید با رقبا سوی از بزرگ یهاشرکت بقای و اندهشد تولید

 و حفتظ پی در آن، از کنندگان مصرف درک چگونگی و خود برند فعلی جایگاه وضعیت ارزیابی ضمن باید جهانی نامدار

 (.1352همکاران،  و محمدیان) باشند خود برند از کنندگان مصرف آگاهی و ارتقای خود جایگاه تقویت

 و قتدیمی مشتریان حفظ و شوندیتر مکوچک بوده و شدن تریرقابتحال  در روز به روز موجود درواقع بازارهای

 انتظتارات کته بتواننتدانتد موفق ییهاستازمان شرایط این در و گرددیم دشوارتر مراتب به آن در جدید جذب مشتریان

 ستاختن وفتادار طریتق از و بردارنتد شرکت گتام برند شخصیت اعتالی راستای در نموده، کشف درستی به را مشتریان

دهنتد  تقلیتل استت، مشتتری حفظ از بیشتر برابر ده تا که پنج مشتری جذب هزینه نوعی به شرکت، برند به مشتریان

 بتا. شودیم داده نامش طریق خدمت از یا محصول یک به که است یاژهیو ارزش برند، ارزش مفهوم (.9010، 2یی لین)

های کمتری ابعاد مختلتف آن را متورد مطالعته در حوزه بیمه کمتر مورد توجه بوده و پژوهش مفهوم، این اهمیت وجود

 اند.قرار داده

 کتدام کته بته ایتن بستته. کترد مطتر  برند ارزش رابطه در عمده رویکرد سه توانیم موضوع ادبیات بررسی با

-متی مطر  برند ارزش یدرباره رویکرد سه طورکلی به .کندمی تغییر مفهوم این با مرتبط تعاریف باشد، مدنظر رویکرد

 شود:

 دیتدگاه ایتن در :مشتتری یهتابتر استاس ادراک ارزش برند رویکرد یا بر مشتری مبتنی برند ارزش ( رویکرد1

 .شودیم اعطا یک محصول به کنندگان مصرف رفتارهای و الفاظ افکار، طریق از که است یاافزوده ارزش برند، ارزش

 عمتومی طتور به دیدگاه این در :مالی پیامدهای بر اساس برند ارزش رویکرد یا بازار( بر مالی )مبتنی ( رویکرد9

 است متمرکز برند یهاییداراارزش  بر و شودیم برند ارزش یا بها به اشاره

                                                                                                                                                                          
8 Rand 
3 Osman 
9 Reichheld 
5 Sasser 
6 Yi Lin  
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 (.9011، 7چناست ) دوم و اول از رویکردهای تلفیقی که ترکیبی رویکرد پایان در ( و3

 عالئم. گرددیممطر   نام یک با ارتباط در که است نمادی برند یک که، باورند این بر (9005اسویت ) و اسوینی

 کتاهش را مصترف شتده ادراک ریستک هتاآن که دلیل این به (:1) اندباارزش کنندگان مصرف برای دلیل دو به تجاری

 .کنندیم ییجوصرفه یریگمیتصم یهانهیهز درها آن که دلیل این به (:9) و دهندیم

 عتدم دادن توجته قترار مورد برای شرکت که است بازار مؤثر عالمت یک برند، که است این اظهارات این مبنای

 شترکت، یتک ختدمات یا محصول در مورد کنندگان مصرف ،گریدعبارتبه دهدیم گسترش را آن بازار، اطالعات تقارن

 کننتده مصرف تردید به منجر سرانجام که رندیگیم قرار شرایط نامساعدی در رونیازا دارند، اطالع شرکتخود از  کمتر

 .شودیم محصول مورد در

 ابتتدا مشتتریان کتهنیا نخست :دیافزایم شرکت ارزش به روش دو به برند (9005) 5 ریوز و هرنان یدهیعق به

 شرکت درباره تا کندیم یادآوری مشتریان فعلی به سپس اما ،کندیم جذب تشناخ و آگاهی تمرکز و توسعه با را جدید

 را برنتد. شتودیمت داریمعن برند با رابطه پیشبرد مفهوم دوم، در مورد. دهند انجام مطلوبیطور به را کار این و اندیشیده

 نقشتی و نمتوده توصتیف متدت بلنتد رابطه یک در فروشنده و خریدار کردن متعهد مکانیسمی جهتعنوان به توانیم

 منظتور به تدافعی بازاریابی ابزار یک عنوان به تواندیم برند ،رونی. ازانمود تعریف رابطه این ایجاد در آن را برای اساسی

 ایجتاد.  کنتد عمل جدید مشتریان دست آوردن به برای بازاریابی تهاجمی ابزار یک عنوان به نیز و فعلی مشتریان حفظ

 خریتد بته نستبت را مشتتریان اعتمتاد نیرومند برندهای زیرا ،کندیم ایفا تولیدی یهاشرکت در را یاژهیو نقش ، برند

 .دهندیم افزایش نامرئی

هتا . آن درک کننتد و نمتوده تجسم بهتر ناملموس را محصوالت تا سازندیم قادر را مشتریان نیرومند، برندهای

، 2فتین) دهندیم کاهش است، خریدشان دشوار اولویت ارزیابی که اتیخدم خریداری در را مشتریان شده ادراک ریسک

9011.) 

در  متؤثری ختوبی نستبت بته عوامتل هتاپژوهشتوان دریافت که یمی مربوط به بیمه پژوهشبا بررسی پیشینه 

اع انتخاب یک بیمه خاص از منظر مشتریان آن بیمه انجام شده است اما پژوهشی که بته بررستی نظترات و نگترش انتو

شود که یک شترکت در حتوزه بیمته بتوانتد مشتتریان یمهای مختلف پرداخته باشد و نیز اینکه چه عواملی باعث بیمه

فعلی خود را حفظ و مشتریان جدید را جذب نماید هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است. درواقتع در آثتار قبلتی همتواره 

گتاه یچهنمودنتد و یمی نظرخواهی و از مشتریان بندطبقهازمانی ها و نظرات خود را از نظر مدیریت سیدگاهد هاشرکت

پردازد که عوامتل یماصلی این تحقیق به این مورد  سؤالکه  اندنگرفتهآنان را به عنوان اهرم وزین در این مورد در نظر 

های دیگر یمهببیمه را بر  که یک اندبوده هاکامهای مختلف از نظر مشتریان گذاران به برندهای بیمهدر جذب بیمه مؤثر

 ؟انددادهترجیح 

 

 

 

 

                                                           
1 Chen 
2 Rios & Hernan 
4 Fine 
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  . اهداف تحقیق3

« هتای مختلتفبرنتدهای بیمته در انتخابگذاران بیمه دیدگاههایتبیین و شناسایی »هدف اصلی این پژوهش 

 است.

و « یعوامتل اقتصتاد»، «عوامتل کیفتی»در سته بعتد  مؤثرگذاران عوامل بر تصمیم بیمه مؤثری عوامل بندتیاولوبرای 

 اند ی و بررسی شدهبندطبقه« عوامل سازمانی»

 

 پژوهشهای سؤال. 4

بته برنتدهای  اولویتت بنتدی عوامتل جتذب آنتان گذارانبیمه از نظر» اصلی این پژوهش عبارت است از  سؤال

 «های مختلف بیمه به ترتیب کدام هستند؟شرکت

 

 . طرح تحقیق5

هتای الزم بترای بترای گتردآوردن داده .استت ع پیمایشتیو روش پتژوهش از نتو توصتیفی طر  تحقیق از نوع

پاسخگویی به سؤاالت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است؛ که روایتی آن بتا قضتاوت متخصصتان، استاتید و 

ای قرارداد تایید شد. بعد از گردآوری نظرات کارشناسان و متخصصان بیمه، پرسشتنامه نهتایی های بیمهمدیران شرکت

گویه است که نگرش پاسخ دهندگان را در مورد  44دهندگان قرار گرفت. این پرسشنامه دارای و در اختیار پاسخ تنظیم

دهد. در این پرسشنامه برای سنجش ای لیکرت مورد سنجش قرار میهر یک از ابعاد و سؤاالت بر اساس طیف پنج رتبه

ویژه برند در سه بعد کلی عوامل کیفی، عوامل اقتصتادی و  ای از منظر مشتریان، ارزشهای بیمهارزش ویژه برند شرکت

ابعاد دیگری تقسیم شده است که ابعاد کلی  عوامل سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است و هر بعد کلی نیز خود به زیر

 جزء در ادامه توضیح داده شده است:و زیر ابعاد هر یک به صورت جزءبه

 

 عوامل کیفی

 اند از: ، پنج زیر بعد برای آن تعریف و طراحی شده است که عبارتبرای بررسی بعد کیفی

 سؤال( 4الف( درک مشتری )

  ب( مهارت کافی کارکنان )سه سؤال( 

 سؤال(  4ج( سرعت در ارائه خدمات )

 د( برخورد یا تعامل مناسب با مشتری )پنج سؤال( 

 های مختلف )سه سؤال(ه( تنوع بیمه

 

  عوامل اقتصادی

 اند از: سی بعد کیفی، پنج زیر بعد برای آن تعریف و طراحی شده است که عبارتبرای برر

 سؤال( 4الف( قیمت خدمات )

 ب( سهولت و تسهیل در پرداخت )دو سؤال( 

 سازی خدمت )دو سؤال( پ( سفارشی
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 ت( پشتیبانی مالی قوی شرکت )دو سؤال(

 ث( اجرایی کردن تعهدات )سه سؤال(

 

 عوامل سازمانی 

 اند از: بررسی بعد عوامل سازمانی، سه زیر بعد برای آن تعریف و طراحی شده است که عبارتبرای 

 الف( شهرت و اعتبار سازمان )ارزش ویژه برند( )چهار سؤال(

 های اجرایی و اعتباری )پنج سؤال( ب( زیرساخت

 های حقوقی و قانونی )دو سؤال( ج( زیرساخت

 به دست آمد. 591/0از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برابر برای محاسبه پایایی این پرسشنامه 

های مختلف در شهرستان ارومیته خواهتد ای بیمهگذاران شرکتهای بیمهجامعه آماری پژوهش حاضر تمام بیمه

ین شرکت اند. با توجه به اینکه آمار تعداد مشتریان اگذاری نمودهها بیمهی بیمههاشرکتدر این  1323بود که در سال 

ای ممکن نیست. بتا توجته بته اینکته الزم در حال حاضر در دست نیست لذا ارائه دقیق تعداد مشتریان هر شرکت بیمه

است حجم نمونه آماری باید طوری باشد که میانگین و نیز واریانس نمونه آماری بتا جامعته آمتاری یکستان یتا نزدیتک 

 جمعتاًای توزیتع شتد و بتدین ترتیتب ی بیمتههاشترکتپرسشنامه برای مشتریان هر یک از  190 تعدادرو ینازاباشند 

 آماده شد. هادادهپرسشنامه برای تجزیه و تحلیل  927نزدیک به 

 توصتیفی تحلیتل ی آماری توصیفی و تحلیلتی استتفاده شتده استت. درهاروشاز  هادادهبرای تجزیه و تحلیل 

بترای پاستخگویی ها داده استنباطی تحلیل و در پراکندگی و مرکزی یهاشاخص، هاداده راوانیف توزیع جدول ازها داده

 .ها استفاده شده استبندی آنی هر متغیر و اولویتهامؤلفهبندی از آزمون ناپارامتریک فریدمن برای رتبه هاپرسشبه 

 

 مدرک تحصیلی  برحسب. توزیع نمونه آماری 6

 

 مدرک تحصیلی به شر  ذیل است: برحسبهندگان در این پژوهش دفراوانی پاسخ جدول

 

 بر اساس سطح مدرک تحصیلی دهندگانپاسخ(: توزیع فراوانی 1جدول شماره )

ت
رک
ش

ها
 

نتتتتتتتام 

 شرکت

 وضعیت تحصیلی
 جمع کل

 دکتری یسانسلفوق لیسانس یپلمدفوق دیپلم

 107 9 13 47 93 99 دانا

 100 8 17 83 7 15 ایران

 20 9 2 47 12 12 البرز

 927 2 32 147 42 82 کل

  

 تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق . 7

هتای هتای پرسشتنامهدر این بخش وضعیت نمرات هر یک از متغیرهای نمونه آماری تحقیق )استخراج از گویه

 ابعاد کیفی، اقتصادی و عوامل سازمانی(بررسی شده است. 
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 فی نمرات ابعاد کیفی، اقتصادی و سازمانیآمار توصی جدول(: 2) شماره جدول

 واریانس انحراف استاندارد میانگین مینیمم ماکزیمم فراوانی ابعاد

 909. 44527. 349432 4487 1441 927 بعد کیفی

 957. 83872. 349024 4428 1435 927 بعد اقتصادی

 352. 29192. 341229 4453 1400 927 بعد سازمانی

 

ستاندارد، واریانس، ماکزیمم و مینیمم نمترات پاستخ دهنتدگان در هتر یتک از ابعتاد کیفتی، میانگین، انحراف ا

  .( آورده شده است9اقتصادی و سازمانی در جدول شماره )

 

 اسمیرنوف-با روش کلموگروف هادادهآزمون نرمال بودن . 8

 اسمیرنوف-لموگروفبا استفاده از روش آماری ک هاداده(: جدول آزمون نرمال بودن 3جدول شماره )

 سطح معناداری درجه آزادی آماره هاگویه

 181/0 927 132/1 بعد کیفی

 208/0 927 822/0 بعد اقتصادی

 313/0 927 372/1 بعد عوامل سازمانی

 

 

ی مربتوط بته ابعتاد کیفتی، اقتصتادی و عوامتل ستازمانی هادادهدهند که یم( نشان 3های جدول شماره )یافته

دهند کته یمق ساخته از توزیع نرمال برخوردار هستند؛ ادعای مورد بحث را آماره سطح معناداری نشان پرسشنامه محق

از توزیتع نرمتال برخوردارنتد.  هتادادهگیریم کته یمنتیجه  و لذاباشد، یم( P<0/08از مقدار ) تربزرگدر هر سه متغیر 

 ی پارامتریک بهره برد.هاآزمونر این تحقیق، از ی پژوهشی دهاسؤالدریافت که برای آزمون  توانیمبنابراین 

 

 ی تحقیقهاسؤالپاسخگویی به . 11

 

 :در این تحقیق به قرار زیر است سؤال اصلی

 های مختلف بیمهه بهه ترتیهب کهدا  گذاران اولویت بندی عوامل جذب آنان به برندهای شرکتاز نظر بیمه

 هستند؟

گتذاران در شهرستتان ارومیته از بتین انتواع شده استت تتا بیمته ی عواملی که موجببندتیاولوبرای بررسی و 

هتا در ای یک شرکت را ترجیح دهند، از آزمون فریدمن استفاده شده است؛ الزم به ذکر است که یافتتههای بیمهشرکت

و یکجتا  دو سطح ارائه شده است، در سطح اول زیر ابعاد هر یک از ابعاد کلی کیفی، اقتصادی و سازمانی به صورت کلتی

هتای مربوطته در بندی گردیده است یافتتهآورده شده است و در سطح دوم زیرابعاد هر یک از ابعاد به صورت مجرا رتبه

 آورده شده است: ادامه
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 به برندهای مختلف بیمه گذارانمهیببر جذب  مؤثری عوامل بندرتبه(: جدول 4جدول شماره )

 Mean Rank 

 2.72 پشتیبانی مالی قوی شرکت

 7401 اعتبار برند

 7424 برخورد یا تعامل مناسب با مشتری

 5430 اجرایی کردن تعهدات

 5435 ای¬بیمه خدمات در تنوع

 5481 مهارت کافی کارکنان

 5473 های حقوقی و قانونییرساختز

 5428 سازی خدمتیسفارش

 2412 سرعت در ارائه خدمات

 2415 سهولت و تسهیل در پرداخت

 2494 ماتقیمت خد

 2441 های اجرایی و اعتبارییرساختز

 2449 درک مشتری

 

( 49/2ی بنتدرتبهدرک مشتتری از شترکت )بتا میتانگین  شتودیم( مالحظه 4که از جدول شماره ) گونههمان

املی عت نیترنییپاو  رندیگیمشرکت بیمه مورد نظر خود آن را در نظر  انتخابگزاران در عاملی است که بیمه نیترمهم

( استت عوامتل دیگتر بته ترتیتب 72/2ی )بنتدرتبه نیانگیتبتا مکه در این انتخاب دخیل است پشتیبانی مالی شرکت )

( ستهولت 94/2(، قیمت خدمات )با میتانگین رتبته 41/2های اجرایی )با میانگین رتبه از زیرساخت اندعبارتی بندرتبه

ی خدمت )با میانگین سازیسفارش(؛ 12/2خدمات )با میانگین رتبه  (؛ سرعت در ارائه15/2در پرداخت )با میانگین رتبه 

(؛تنتوع 81/5(؛مهارت کافی کارکنان )با میانگین رتبه 73/5ی حقوقی و قانونی )با میانگین رتبه هارساختیز(؛28/5رتبه 

ا تعامتل مناستب بتا (؛برختورد یت30/5(؛اجرایی کردن تعهدات )با میانگین رتبه 35/5های مختلف )با میانگین رتبه بیمه

 (.01/7(؛ و شهرت و اعتبار سازمان )با میانگین رتبه  24/7مشتری )با میانگین رتبه
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در هر یک از ابعاد مورد نظر در این تحقیق  بته صتورت جداگانته  مؤثری عوامل بندتیاولو( 8در جدول شماره )

 ارائه شده است:

 به برندهای مختلف بیمه گذارانمهیبجذب بر  مؤثری عوامل بندرتبه(: جدول 5جدول شماره )

 Mean Rank 

 عوامل کیفی

 2449 درک مشتری

 2412 سرعت در ارائه خدمات

 5481 مهارت کافی کارکنان

 5435 ایتنوع در خدمات بیمه

 7424 برخورد یا تعامل مناسب با مشتری

 عوامل اقتصادی

 2494 قیمت خدمات

 2.15 سهولت و تسهیل در پرداخت

 5428 سازی خدمتیسفارش

 5430 اجرایی کردن تعهدات

 2472 پشتیبانی مالی قوی شرکت

 عوامل سازمانی

 2441 های اجرایی و اعتبارییرساختز

 5473 های حقوقی و قانونییرساختز

 7401 اعتبار برند

 

را در جتذب  ریتتثثبیشترین دهند که در بین عوامل کیفی، درک مشتری ( نشان می8های جدول شماره )یافته

کتافی  مهتارت»، «سرعت در ارائه ختدمات»از  اندعبارتای دارد و عوامل بعدی به ترتیب گذار به شرکت بیمهیک بیمه

قیمتت »و در بعتد عوامتل اقتصتادی، « برخورد یا تعامل مناسب بتا مشتتری»، و «ایتنوع در خدمات بیمه»، «کارکنان

های اجرایی و اعتباری شرکت اول قرار دارد و در بعد عوامل سازمانی نیز زیرساخت حیرجتخدمات در اولویت برتر یا در 

 در اولیه اول قرار دارد.

هتای بیمته گتذاران بته شترکتبرای آزمون این فرضیه که عوامل کیفی، اقتصتادی و ستازمانی در جتذب بیمته

 بوده است یا نه، فرضیه زیر مطر  شده است: رگذاریتثث

 نیست. رگذاریتثثگذاران به برند بیمه خاص امل کیفی، اقتصادی و سازمانی در جذب بیمه: عوH0فرضیه 

 است. رگذاریتثثگذاران به برند بیمه خاص : عوامل کیفی، اقتصادی و سازمانی در جذب بیمه1Hفرضیه 

 

 (:  نتیجه آزمون فریدمن6جدول شماره )

N 427 

Chi-Square 9084018 

df 18 

Asymp. Sig. .000 

a. فریدمن آزمون 

 

-شده است یافته ارائه( 2برای آزمون این فرضیه از آزمون فریدمن استفاده شده است و نتایج در جدول شماره )
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است. همچنین مقتدار ستطح  تربزرگ( df=0/08a= 9X ,18 =98( از اندازه )9X  =908/018دهند که اندازه )ها نشان می

گفت که از نظر مشتریان بتین  توانیمبوده و معنادار است؛ بنابراین  08/0( کمتر از sig. = 0/001 < 0/08معناداری )

در انتخاب یک  هاآنی عوامل مختلف برای جذب به یک شرکت بیمه تفاوت معنادار وجود دارد بدین معنا که بندتیاولو

. که با توجته بته جتدول دهندیمار هستند در اولویت ترجیحی خود قر هاآنشرکت بیمه بعضی از عوامل را که مد نظر 

 داشته باشد. ریتثثدر این انتخاب  تواندیمعاملی است که  نیترمهم« درک مشتری( »8شماره )

 

 بحث و نتیجه گیری. 11

دیتدگاههای مشتتریان شود بته مطالعته یماصلی این پژوهش که هدف اصلی پژوهش حاضر نیز محسوب  سؤال

 هتم بته ستؤالدر این پژوهش برای پاسخگویی بته ایتن  پردازد.یمی مختلف بیمه هابرندهای شرکت نسبت به انتخاب

 نگرش مشتریان مورد بررسی قرار گرفته است. و هم در بین تمامی مشتریان  مؤثرعوامل 

ین بعتدی استت کته تترمهمها نشان داد که درک مشتتری در بین تمامی مشتریان یافته مؤثردر تحلیل عوامل 

های اجرایتی، یرستاختزاز  انتدعبارتشود و عوامل بعدی بته ترتیتب یمهای مختلف یمهباران به گذیمهب جذبموجب 

قیمت خدمات، سهولت و تسهیل در پرداخت و سرعت در ارائه خدمات به ترتیب عوامل دوم، ستوم، چهتارم و پتنجم را 

که در ایتن متورد دخیتل بتوده  دهند و الزم به ذکر است که پشتیبانی مالی قوی شرکت آخرین بعدی استیمتشکیل 

مستقیم با مشتریان سروکار دارند و یا به  طوربهتوان به وضو  دریافت که عواملی که یمی بندرتبهاست. با دقت در این 

یر بته ستزایی دارد ولتی تثثکند در انتخاب و ترجیح بندی مشتریان یمعوامل را درک و لمس  آنعبارت بهتر مشتریان 

 های پایین قرار دارند.یتاولوشوند در یممحسوب  هاسازمانهای پنهان شرکت و یهالعواملی که جزو 

 مشتری خدمات و بازاریابی ( نیز طی پژوهشی دریافتند که ارتباطات1352حقیقی کفاش، اکبری و اللیان پور )

برختوردار بودنتد.  عوامل سایر نسبت به باالتری اولویت از به ترتیب و بودند تثثیرگذار برند بر ارزش غیرمستقیم طور به

 برنتد وفتاداری و برند یگرهایتداع برند، آگاهی متغیرهای بر تثثیری که طریق از بازاریابی دریافتند که ارتباطات هاآن

 است برند تثثیرگذار ارزش بر گذارد،می

 که کردند مدادقل عواملی نیترمهم از یکی عنوان به را مشتری خدمات ( نیز عامل9005) 11ریکلمه و 10ریوس

 .دهدیمنشان  را مشابهی نتایج نیز حاضر پژوهش نتایج که گذاردیم برند از شده ادراک بر کیفیت مستقیم تثثیر
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