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نگري مالی در صنعت بیمه اتوواخصهاي مشتري مداري شرابطه بررسی

*حسینعلی بختیار نصرآبادي

شرکت سهامی بیمه آسیاو توسعه بازارشبکه فروشکارشناس معاونت-ن دانشجوي دکتري بازاریابی دانشگاه تهرا

habnasr@gmail.com

چکیده: 

و همچنین پشتیبانی تالش در ایفاي تعهداتصنعت بیمه و تاثیرات توانگري مالیرقابتیدر فضايبا توجه به اهمیت مشتري مداري 
تاکنون تحقیقی که رابطه بین این دو متغیر را بررسی نماید انجام نشده است. لذا هدف این تحقیق بررسی رابطه بین ،انههاي مشتري مدار

وري حقیق توصیفی از نوع همبستگی و روش جمع آاست. روش تشاخص توانگري مالی و شاخص هاي مشتري مداري شرکت هاي بیمه
با دوگروه tآزمونپارامتریک از قبیل آزمون همبستگی وکتابخانه اي است. در تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون هاي پارمتریک و نا،داده ها

گري مالی و سطح تحصیالت پرسنل شرکت هاي بیمه ستفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه معنی دار بین شاخص توانمستقل ا
شکایات مشتریان، نسبت فروش شبکه نمایندگینسبتمشتري مداري از قبیل سطح تجربه کارکنان،دیگر مولفه هايبین در حالیکه،،است

گردید. همچنین بر شبکه فروش) با شاخص توانگري مالی رابطه معنی داري مشاهده نبه کل فروش شرکت و شاخص دسترسی (گستردگی
نسبت به سایر شرکت ها در خصوص ،، در شرکت هاي بیمه با توانگري باالو آزمون کروسکال والیسبا دو گروه مستقلtاساس آزمون 

تعداد شکایت بیمه گزاران و مقوله نسبت حق بیمه تولیدي نمایندگان نسبت به کل حق بیمه تولیدي،شاخص هاي مشتري مداري از قبیل 
تفاوت سطوح توانگري مختلف،در هر دو گروه از شرکت هاي بادیگر شاخصسههرچند که در خصوص ؛تفاوت معنی داري وجود داشت

معنی داري مشاهده نگردید. 

توانگري مالی–شاخص هاي مشتري مداري–مشتري مداريواژگان کلیدي:
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مقدمه: 

به دلیل پیشرفت هاي تکنولوژیکی، مشتري بیمه گزارانمشتري و افزایش قدرت فضاي رقابتی صنعت بیمه، انتظارات روزافزون 
. شرکت هاي بیمه در جستجوي راههایی هستند که بتوانند حیاتی بخشیده استاهمیتی را مرکز کسب و کار در مداري و قرار دادن مشتري 

در زمینه کی از متغیرهاي مهم و تاثیر گزار راي نیازهاي بیمه گزاران به مزیت هاي رقابتی دست یابند. یبه واسطه ارضاي اثربخش و کا
در به نحو مطلوبشرکت در ایفاي تعهدات مالیتوان یک کت هاي بیمه به معنیبحث شاخص توانگري مالی شر،فعالیت هاي بیمه اي

الب افزایش تقویت عملکرد شرکت هاي بیمه در قرسد مشتري مداري تاثیر به سزایی در. در مقابل نیز به نظر می مقابل بیمه گزاران است
خصوص و بهعملکرد مالیدرفروش، سهم بیشتر از بازار، فروش بیشتر به مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید دارد که به نوبه خود 

مداري با عملکرد و به خصوص عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفته . در تحقیقات انجام شده، رابطه مشتريتاثیر می گذاردتوانگري مالی
لذا هدف این ، موردي یافت نشد؛هاست، لیکن در خصوص رابطه توانگري مالی و مشتري مداري در صنعت بیمه، طی تحقیقات نگارند

(مستفاد از سایت بیمه تري مداري،دسترسی و مشبین شاخص هاي و مقایسهي مالی و مشتري مداري پژوهش بررسی رابطه بین توانگر
عالوه ،باال بودن این شاخصچراکه به نظر می رسدر شرکت ها است. )با سای1در دوگروه شرکت ها با توانگري باال(سطح ،مرکزي ایران )

حمایت از پتانسیل،گرددمنسجم است، چنانچه با دیگر فعالیت هاي مدیریتی بیمه گزارانو موجد اطمینانشرکت بیمهبر اینکه مبین اعتبار
را دارد. فعالیت هاي مشتري مدارانه طیف وسیعی از فعالیت ها از قبیل تسهیل دسترسی به هاي بیمهدر شرکتفعالیت هاي مشتري مدارانه

در بر را تا تفویض اختیارات به خصوص در بخش فروش به نمایندگی هاي بیمهگرفته از تحصیالت و تجربه ،خدمات، کیفیت نیروي انسانی
و عدم رضایت بیمه گزار می شود.دارد. ضمن اینکه در نهایت منجر به کاهش شکایات 

چارچوب نظري تحقیق:

قبل از بحث پیرامون مشتري مشتري مداري قلب فعالیت هاي بازاریابی تلقی می گردد. ، پرتالطم کسب و کار امروزدر دنیاي 
ارائه شود تا جایگاه و اهمیت مشتري مداري هویدا شود. کاتلر برجسته ترین صاحب نظر در موضوع مداري، الزم است تعریفی از بازاریابی 

ن، بازاریابی، بازاریابی را عبارت از فعالیتی انسانی در جهت ارضاي نیازها و خواسته ها از طریق فرآیند مبادله می داند (روستا و همکارا
ان وظیفه ایجاد، ارتقاء و تحویل کاال و خدمات به مشتریان و کسب و کار معرفی می کند. بازاریابی را به عنو)، 2002مک کین (). 1380

اد هاي کاتلر نیز در جایی دیگر بازاریابی را یک فرآیند اجتماعی می داند که افراد و گروهها آنچه را می خواهد و نیاز دارند را بوسیله پیشنه
و توجه نیاز مشتریانشاه بیت تمامی تعریف بازاریابی موضوع ارضايانه مبادله می کنند. و خدمات با ارزش و به صورت آزادکاالها وخالق 

مبتنی بر تولید و سپس فروش در دهه هاي نخست قرن بیستم به فلسفه بازاریابی به بازارهاي هدف است. این است که فلسفه بازاریابی از 
آکادمیک بازاریابی و کسب و کار نیز ادبیاتهاي اخیر معطوف شده است.دهه بازارگرایی، بازاریابی اجتماعی و بازاریابی نسل سوم در

. تاثیرات تفکر بازارگرایی در و مشتري مداري است، رضایت مشتري، توجه به نیازهاي مشتريط مشتريمدیریت روابمباحث مشحون از
کسب و کار و روابط مشتري را می توان از سیر تطور عناوینی چون صداي مشتري، ایجاد بخش هایی در سازمان با عنوان روابط عمومی، 

تمام در شد همانطور که اشارهمدیریت امور مشتریان تا نگاه مشتري به عنوان رییس سازمان و نهایتا شریک تجاري سازمان دنبال کرد. 
،نیاز هاي مشتریان را در تمام فرآیند تولید و ارایه خدمات لحاظ شده و در مرکز فعالیت هاي بصورت پیش فرضبازاریابی در واقع اریفتع

سازمان قرار گرفته است. بدین ترتیب هر شرکتی براي به دست آوردن عملکرد عالی و قابل قبول می بایست مشتري را در مرکز توجهات 
می گردد. اما مشتري مداري چیست و چه ابعاد و اینجاست که مشتري مدار بودن سازمان حیاتی و راز بقاي سازمان تلقی د قرار دهند. خو

مولفه هایی را در بر می گیرد؟ 
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: 1مشتري مداري

تعریفی اجمالی از مشتري ارایه می شود. مشتري در مباحث بازاریابی و فروش اشاره به ،قبل از ارایه تعریف مشتري مداري
توانایی یعنی امکان پرداخت وجه و استعداد به ،مخاطبانی دارد که توانایی و استعداد خرید کاال یا خدمتی را داشته باشند. در این تعریف

با لحاظ این ). 1392مین بخشی از نیازهاي مخاطب است (کفاش پور، مفهوم درك و شناخت مزیت هاي کاال و خدمتی که موجب تا
تفکر مشتري مداري را به عنوان جزیی از )، 0520(2برداشت از مفهوم مشتري به تعریف مشتري مداري می پردازیم. مک ایکرن و وارنبی

) نیز به نیاز 2004استراتژیک سازمان تاکید دارد. در این خصوص کاتلر (مرکز توجهاتند که بر قرار دادن مشتري دربازار محوریمی دا
به جمعی و با نیاز هاي مشابهمتمایز به مشتریانو پیام هاي خدمات محصول،سازمان به گذار از بخش بندي بازار براي ارایه پیشنهادهاي

به جمع آوري اطالعات در خصوص آخرین داد و ستد ها، نیاز ،مشتریان فردي تاکید دارد. در همین راستا شرکت هاتوجه به سمت 
نارور و اسالترروانشناختی و ترجیحات مشتریان در مورد رسانه و نحوه دسترسی به محصول و خدمات دارند. جمعیت شناختی،خصوصیات 

ایشانتعریف می کند. تریانش بیشتر براي مشنیز مشتري گرایی را فعالیت هایی جهت درك خریداران هدف به منظور خلق ارز) 1994(
تمر کلیه زنجیره ارزش خریدار است. است و خلق ارزش بیشتر براي مشتریان مستلزم درك مس3قلب بازارگرایی،معتقدند که مشتري مداري

محصول مداري که تفکر غالب دهه هاي خصیصه هاي براي درك عینی مفهوم مشتري مداري در جدول زیر ویژگی هاي مشتري مداري با 
نخستین قرن بیستم است مقایسه گردیده است. 

استراتژي، محصوالت و تدوین ) نشان می دهد، در دیدگاه مشتري محور تمام فعالیت ها از سازماندهی، 1همانطور که در جدول (
در واقع فلسفه وجودي سازمان و عملیات و فرآیندهاي مشتري است. ت و معیارهاي ارزیابی عملکرد معطوف و متمرکز برخدمات، تعامال

مشتري مدارانه به دنبال طراحی ل دیدگاه محصول گرایی است که فارغ از تعامالتسازمانی را مشتري شکل می دهد. در نقطه مقاب
امروزه نگاه به مشتري، در واقع).2014ن به بازار هدف است (روبین، کت) و فروش آمحصوالت با عملکرد  و کیفیت خوب (از نظر شر

صرفا به عنوان مصرف کننده محصوالت و خدمات سازمان نیست بلکه به عنوان شریک شرکت و در قالب روابط بلند مدت به حساب می 
آید. 

سه ویژگی هاي رویکرد محصول مدار و مشتري مداری): مقا1جدول (

مشتري محورمحصول محور

1.Customer Orientation
2.McEachern & Warnaby
3.Market Orientation
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ارزشمند ترمشتریان محصولتمرکز

سازماندهی حول مسوولیت در قبال مشتريسازماندهی حول مسوولیت در قبال محصولسازمان

یافتن محصول براي مشتریان هدفیافتن مشتري براي محصوالتاستراتژي

تعامالت 
مشتري

استمرار روابطتعامالت فردي

محصوالت همه کاره (طراحی شده براي گروهی کثیر از پیشنهادات
مشتریان به شکل یکسان )

سفارشی سازي ، بسته هاي ترکیبی

معیارهاي 
موفقیت

سهم از مشتري (کسب ارزش بیشتر از هر یک از مشتریان سهم بازار، سودآوري محصول، رضایت مشتري
موجود)، سودآوري مشتري، وفاداري مشتري

جایگاه مشتري مداري در ادبیات بازاریابی: 

شامل متجلی می شود. طرح بازاریابی طرح بازاریابیتدوین یک البتالش هاي بارایابی در نهایت در قتفکرات وتمام رویکردها، 
درك رسالت شرکت، تعیین اهداف بازاریابی، انجام تجزیه و تحلیل فرصت ها و تهدیدهاي محیطی و نقاط قوت و ضعف داخلی (تحلیل 

) به عنوان ابزار اجراي طرح بازاریابیبازار هدف) و تدوین فعالیت هاي مناسب (آمیخته بازاریابیموقعیت)، تدوین راهبردهاي بازاریابی(برنامه
). لذا در یک طرح بازاریابی، آمیخته 1989، 4براي ارضاي نیازهاي بازار هدف و در مراحل بعد اجراي و ارزیابی راهبرد بازاریابی است(دیوید

وجه به اهداف استراتژي بازاریابی است. به دیگر سخن ترکیبی از عناصر بازاریابی (آمیخته بازاریابی) بازاریابی بعنوان ابزار اجراي طرح با ت
به کار برده می شود. با این تفاسیر روستا و همکاران (تعیین بازار هدف و بخش بندي بازار)براي حصول اهداف و استراتژي هاي بازاریابی

مل هفت عنصر محصول، قیمت، توزیع، ترفیع، کارکنان، امکانات فیزیکی و مدیریت عملیات می داند )، آمیخته بازاریابی خدمات را شا1380(
همانطور که دیده می شود مشتري در مرکز نیز عنصر فراگرد و مردم (اعم از کارکنان و مشتریان) را اضافه می کنند.)1991(و آیرونز و گرین

با ابزار آمیخته بازاریابی و در نهایت ارزیابی اجراي طرحچه در مرحله اهداف و استراتژي ها وطرح، یعنی طرح بازاریابی چه در مرحله نظري 
برنامه بازاریابی قرار دارد. 

سریان تفکر مشتري مدارانه در تمام فعالیت هاي معطوف به بازاریابی نقشی پر رنگ و بسیار حیاتی دارد. براي مثال این است که 
واقعیت رسیده اند که در اکثر موارد تقسیم بندي هاي انجام شده بر اساس میانگین مشتریان گمراه کننده است؛ شرکت هاي تجاري به این 

فرد مشتریان –تالش هاي بازاریابی بر اساس نیاز فرد هدایت به همین دلیل یافتن راههایی براي بخش بندي بازار بر اساس افراد جهت 
، در زمینه بازایابی مبتنی بر روابط، مشتري گرایی را بعنوان یک شکل نهایی از )1999که مدسن(این است ). 1999ضروري است (آندرسن، 

تمایز، توسعه و تحویل محصوالت و خدمات بر مبناي خصوصیات فردي مشتریان تعریف می کند.  

استراتژي بازاریابی: مشتري مداري، مدیریت مشتري وپیاده سازي 

4. David
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موفق آن دشوار است. در واقع اجراي موفق مشتري مداري نیاز به همتراز شدن سه 5پیاده سازيعلیرغم اهمیت مشتري مداري،
جریان یابد. تعهد و اشتیاق مدیران عالی شرکت نقش بسزایی در عامل مهم دارد یکی اینکه مشتري مداري می بایست از باال به پایین 

دومین اینکه یک اجراي خوب حاصل تلفیق اثربخش استراتژي، عملیات و دارد. داري در سراسر سازمان ساري و جاري ساختن مشتري م
برد براي حصول اهداف خود استفاده - استراتژي هاي مشتري مدار بردفرهنگ دارد. در واقع شرکت هاي موفق در بحث مشتري مداري از 
مطلوب براي مشتري می شود و دلخواه و آنها منجر به یک تجربهمی کنند؛  سپس اطمینان حاصل می کنند که فرآیندها و عملیات

همزمان فرهنگی را ترویج می کنند که در آن کارمندان در نقطه تماس با مشتري آموزش و انگیزه الزم براي ارایه خدمات عالی و ارضاي 
در واقع در نمودار زیر لزوم تلفیق این سه اصل در غالب چارچوب مدیریت مشتریان به خوبی نمایش داده شده است. نیاز مشتري را دارند. 

): چارچوب مدیریت مشتریان1نمودار (

در بطن چارچوب مدیریت مشتري، استراتژي هاي بازاریابی شامل هدف گذاري و تقسیم بازار نهفته همانطور که مشاهده می شود 
طور معمول مشتریان بر شرکت هاي پیشرو در هدف گذاري و اولویت دهی به مشتریان با ارزش در سازمان بسیار موفق هستند. باست.

در واقع اشاره به طبقه نیاز هاي خرید.تقسیم بندي می شوند، 6، رفتار خرید و ارزش دوره زندگی تجاریشان با شرکتاساس نیازهاي خرید
دارد. به 8، خریداران ذاتا وفادار، و خریداران حساس به کیفیت خدمات(حساس به قیمت)7خریداران قیمتیمثلبندي مشتریان به گروههایی

ط تر و منظور تدوین استراتژي هاي اثربخش نگهداري مشتري و جذب مشتري، بخش بندي بازار مبتنی بر این طبقه بندي ها بسیار مرتب
پس از مشخص نمودن مشتریان هدف، شرکت هاي نان است. بر اساس ویزگی هاي جمعیت شناخت آمفید تر از بخش بندي مشتریان

پیشهادهاي (محصوالت و خدمات) خود را دقیقا بر اساس ترجیحات و نیازهاي خرید مشتریان منطبق می نمایند. در حالیکه که با ،پیشرو
مایند. این بصیرت رقابتی در فعالیت فرآیند هاي هوشمند رقابتی، رقیبان خود را زیر نظر دارند و عملکرد رقباي فعلی و بالقوه را رصد می ن

را به به مشتریان 9نسبت به رقبا و ارایه ارزششرکت لحاظ می گردد. و در نهایت ایجاد تمایز در محصوالت و خدماتک هاي استراتژی
دنبال دارد. 
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اشاره به اجراي کارا و اثربخش استراتژي ها در عمل دارد. استراتژي به تنهایی تمایز و برتري ایجاد نیز10در بخش برتري عملیاتی
نمی کند. در واقع اجراي عالی استراتژي هاي تدوین شده است که عامل برتري رقابتی و ایجاد تمایز نسبت به رقبا می شود. در برتري 

ط با مشتریان، استفاده از تکنولوژي به عنوان اهرم رقابتی، نهادینه کردن یادگیري و اخذ عملیاتی، تعامل با مشتریان و کانال هاي ارتبا
که این نرخ و روند بهبود فرآیندها و نه کیفیت بازخورد نقش به سزایی دارند. در بحث یادگیري و بازخور به همین اکتفا می کنیم 

ود. و در نهایت جزء سوم چارچوب مدیریت مشتري، یعنی فرهنگ باعث مزیت پایدار در مشتري مداري شرکت می شفرآیندهاست که 
طراحی ساختار شرکت حول مشتري، نگرش ها و رفتارها، پر کردن شکاف هاي مهارتی می شود. طراحی مشتري مدار است که شامل 

شود کارکنان نسبت به نیازها، ساختار حول مشتري به ساختار سازمانی مشتري گرا می انجامد. نگرش ها و رفتارها براي مثال باعث می 
و لذا نتیجه آن تالش هاي صادقانه براي خدمت به مشتري می شود. منظور از مهارت ها، مسایل و مشکالت مشتري احساس مالکیت کنند

ارزیابی مستمر قابلیت هاي و مهارت هاي کارکنان جهت پر کردن شکاف بین نیازهاي استراتژیک سازمان در راستاي مشتري مداري و 
واقعیت هاي عملیاتی است. 

نیازها و ز به تعادل، توازن و همترازي پیوسته بین استراتژي، عملیات و فرهنگ بایت آمیز مشتري مداري نیاقلذا اجراي موف
یک محصول و خدمت تنها مناسب یک "ترجیحات مشتري دارد. که نتیجه این همترازي در ارایه محصوالت و خدمات منجر به رویکرد 

). 2014(روبین، بی و مدیریت مشتریان مشخص می شودو بدین گونه اهمیت مشتري مداري در استراتژي هاي بازاریامی شود. "11نفر

مداري و مدیریت روابط مشتریان: مشتري 

است. در تعریفی سب به منظور ایجاد ارتباطات موثرمنظور از مدیریت روابط با مشتري، شناخت رفتارها و نیازهاي مشتریان در یک زمان منا
به عنوان فرآیندي نگریسته می شود که جهت جمع آوري داده هاي مرتبط با مشتریان، درك ویژگی هاي ،دیگر به مدیریت روابط مشتري

ادغام با تکنولوژي هاي روزآمد، در پی آن است که مشتریان و کاربرد این کیفیات در فعالیت هاي بازاریابی به کار می رود. این فرآیند ها با 
فرهنگی که مبتنی بر ؛نماید. بستر مدیریت روابط مشتري در مفهوم فرهنگ مشتري مدار نهفته استدر هر تعامل نیازي از مشتري را تامین 

یک ارتباط یک به یک بین مشتریان و فروشندگان است و به هر مشتري به چشم یک فرد با خواسته ها، خرید ها و نیازهاي مربوط به خود 
- بردیک راهبرد و استراتژي بلکه ،صرفا یک تکنیک یا تاکتیک بازاریابی نیستريمدیریت روابط مشتو منحصر به فرد می نگرد. در نتیجه 

، حفظ مشتریان، ، ارایه پیشنهادات و خدمات متمایزتوانایی شناخت مشتریان متفاوت،یک راهکار خوب مدیریت روابط مشتريبرد است. 
همانطور که از تعاریف و اهداف مدیریت روابط . )1392کفاش پور، جلب مشتریان جدید و نهایتا تحصیل وفاداري مشتري را به دنبال دارد(

مشتري بر می آید هسته مرکزي مدیریت روابط مشتري، تمرکز ویژه بر شناخت نیازهاي مشتري، تدوین استراتژي هاي بازاریابی حول 
مشتري و ارضاي نیازهاي مشتري در یک شکل کارا و رقابتی است. 

مشتري مداري و عملکرد: 

به آن نیازها مدعی است که مشتري مداري در بر دارنده تجزیه و تحلیل نیاز هاي مشتریان و پاسخ گویی سازمان ها 12ناکاتا و زو
است. هر چند مشتري مداري بعنوان یک ضرورت غیر قابل اجتناب و عامل بقاء سازمانها تلقی گردید اما حال این سوال مطرح که رابطه 

لکرد سازمانها و شرکت ها به چه شکلی است؟ آیا مشتري مداري در واقع در بهبود عملکرد سازمانها موثر است؟ متقابل بین مشتري و عم
ی، سیستم هاي اطالعات بازاریابی و بررسی روابط بین مشتري مداري و عملکرد موسسه، نگرش هاي مدیریتتحقیقات زیادي در خصوص 

10.Operational Excellence
11. One Size Fits One Approach
12.Nakata and Zhu

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


رگیري مشتري مداري منجر سنتی ادبیات مرتبط با مفهوم بازاریابی معتقد است که به کابطور شایستگی هاي بازاریابی صورت گرفته است.
چراکه مشتري مداري شرکت هاي تجاري را قادر به درك و شناخت )؛2002واهد شد(پیرسی و همکاران، سازمانی ممتازي خبه عملکرد

ا با نیاز ها و خواسته هاي مشتریان می شود. این استراتژي ها بازار می کند و منجر به تدوین استراتژي هاي محصول و خدماتی هم راست
مشتري مداري و "، با عنوان 13)1998تحقیق کواکو و سینگ (نتایج براي مثال . )2003لیو، لئو و شی، نهایتا بهبود عملکرد را به دنبال دارد(

بیانگر تاثیر مثبت مشتري مداري بر بهبود عملکرد است. همچنین خالقیت ، "عملکرد مطالعه موردي بنگاههاي اقتصادي کوچک تا متوسط
نیز رابطه مثبت مشتري مداري و عملکرد را ،)2010نتایج تحقیق آساکیا (گرایی و محیط رقابتی تاثیر به سزایی بر مشتري مداري داشتند. 

ت نقش تعدیل کننده در رابطه بین مشتري مداري و عملکرد تایید کرد ضمن اینکه دو متغیر سیستم هاي اطالعاتی مدیریت و نگرش مدیری
، نیز در تحقیق خود رابطه مستقیمی بین مشتري مداري و ارزشیابی مشتري از عملکرد کارکنان 14)2001مایکل و برودي و کرونین (داشتند. 

مچنین کیفیت سازمانی، رضایت مشتري، اسناد ارایه کننده خدمت، با کاال ها و با رفتارهاي معطوف به نتیجه یافتند. در پژوهش ایشان ه
و رفتارهاي نتیجه گرا بطور غیر مستقیم متاثر از مشتري مداري هستند. 15ارزش

مشتري مداري و توانگري مالی :  

این بخش در ابتدا تعریفی اجمالی از توانگري مالی ارایه می گردد و سپس ارتباط آن با مشتري مداري بررسی می گردد. در

: 16توانگري مالی

. این مرحله نیازمند سیستمهاي استصنعت بیمه در اغلب کشورها در حال گذار از سیستم نظارتی مستقیم به محیط نظارتی بسیار آزادتر 
جدیدي براي کنترل و مدیریت ریسک است. نظارت بر این صنعت نیز، جهت کنترل شرکتهاي بیمه مستلزم به کارگیري تکنیکهایی بهبـود  
یافته است. از آنجا که شرکتهاي بیمه شرکتهاي بزرگی هستند و از سرمایه گذاران اصلی در اقتصاد کشورها قلمداد می شوند، استحکام آنهـا  

17الیتأثیر روشنی بر بازارهاي مالی دارد. در این فضاي جدید، معیار اصلی ارزیابی شرکت بیمه، توان ایفاي تعهدات (توانگري مالی) یا توان م

منشـأ میگیـرد و مفهـوم آن عبـارت از     1727ن است. توانگري مالی واژه اي قدیمی است. مطابق فرهنگ واژگان وبستر، این واژه از سال آ
از در که در آنجا، توانگري مالی عبـارت به فرهنگ لغات آکسفورد اشاره می کند )1977بنجامین(کیفیت یا وضعیت بدون قرض بودن است. 

براي تأدیه تمامی بدهی هاي ریالیاست. افی وجه کناختیار داشت
بدهی هاي اصلی یک متصدي بیمه خسارت هاي قابل پیش بینی و هزینه هاي مرتبط با آن است. این موارد معموالً با استفاده از روش 

بات بازارهاي مالی، نگهداري هاي آماري محاسبه می شوند و احتمال خطا در آنها وجود دارد. براي محافظت از بیمه گذاران و اطمینان از ث
مقادیر مشخصی دارایی اضافی توسط متصدیان بیمه به عنوان یک سپر محافظ الزامی است که به آن حاشیه توانگري مالی گفته می شود. 

). حاشیه توانگري مالی سپر محافظی است از داراییهاي شرکت جهت پوشش بدهیهاي خویش. این سپر 1389(هاشمی و همکاران: 
براي حاشیه ،پنتیکانن1952در سال رتست از داراییهاي شرکت منهاي بدهیهاي آن. تعریف فوق، تعریفی است که براي اولین بار عبا

ریف توانگري مالی ارائه نموده است. چنانچه محدودیتهایی بر دارائی ها اعمال گردد، براي مثال با کیفیت بودن آنها مد نظر باشد، ماحصل تع
نیز بیان شده، ،18گذارز طرف دیگر همان گونه که در دیکشنري سرمایها.)2006است (سندستورم: گري مالی موجود فوق، حاشیه توان

هنگامی شرکت داراي توانگري مالی است که قادر به پرداخت تمامی بدهی ها در سررسیدشان باشد. این دیکشنري توانگري مالی را عبارت 
از توانایی مالی جهت پرداخت بدهیها، هنگامی که سررسید می شوند، تعریف می کند. توانگري مالی شرکت به سرمایه گذار می گوید که آیا
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شرکت می تواند بدهیهاي خویش را پرداخت کند یا خیر. به این دیدگاه نیز رویکرد تداوم فعالیت اطالق می شود. این بدین معنی است که 
موقعی توانگر است که حاشیه توانگري آن مقداري مثبت باشد. از اینرو مساله به اصطالح ورشکستگی عبارت خواهد بود از احتمال ،شرکت

توانگري مالی شرکت در هر لحظه از زمان مقداري منفی بگیرد.اینکه حاشیه 

مشتري:  برايمفهوم توانگري مالی 
دو شیوه مختلف نگـاه بـه مفهـوم    ) 1967(پنتیکاننزوایاي دیگري نیز وجود دارد که می توان به توانگري مالی نگریست. در این رابطه، 

از نقطه نظر مدیریت شرکت بیمه است که تداوم فعالیت و حفظ موجودیت شرکت را مد توانگري مالی را مورد اشاره قرار می دهد. نگاه اول
است؛ نظر دارد. نگاه دوم از نقطه نظر نهاد نظارت است که بر منافع بیمه گزاران و ذینفع ها تاکید دارد. در این نگاه، تعریف توانگري محدود

ی انحالل شرکت اهمیت اول را ندارد. اولویت اول نگاه نهـاد نظـارت، منـافع بیمـه     چراکه تداوم حیات شرکت را مد نظر قرار نمی دهد و حت
به گزاران است. سیستم قانونی کشور بنا را بر همین دیدگاه (نقطه نظر نهاد نظارت) قرار می دهد. نهاد نظارت و اقدامات قانونی باید معطوف

غیر این صورت هر شرکتی باید آزاد گذاشته شود تا هر طور که مـی خواهـد عمـل    حداقل ها، یعنی صرفاً تامین منافع بیمه گزاران گردد؛ در 
خـویش در دوره اي  اظهار می دارد که دیدگاه نهاد نظارت انعکاسی از حفظ توان شرکت بیمه جهت ایفـاي تعهـدات   پنتیکانن، کند. از اینرو، 

. )1391صفري،(سال استکوتاه مدت، یعنی یک
نظر شرکت بیمه)، هدف عبارت از تضمین تداوم حیات و موجودیت شـرکت بیمـه اسـت. دیـدگاه اول شـرایطی      در دیدگاه اول (از نقطه

پیچیده تر نسبت به دیدگاه دوم را مفروض می داند و شامل دیدگاه دوم نیز می باشد.در صـورتیکه دیـدگاه دوم بـه عنـوان مبنـاي سیسـتم       
توان بر عهده مدیریت شرکت واگذار کرد. چنـین امـري از طریـق نگهـداري کـافی      قانونی اتخاذ گردد، آنگاه حفظ موجودیت شرکت را می

ذخایر، اعمال تعرفه ها و حق بیمه هاي مناسب، و اتخاذ برنامه ها و قراردادهاي بیمه اتکایی مناسب قابل اجراست. در فضـاي جدیـدي کـه    
به همراه اقدامات کیفـی نظـارتی توانسـته    2یستم توانگري مالی تعریف نموده است، رکن دوم س2اتحادیه اروپا تحت عنوان توانگري مالی 

، دو دیدگاه فوق نسـبت بـه تـوانگري مـالی از طریـق مـدلهاي       2است پلی بین دو دیدگاه فوق فراهم سازد. در سیستم جدید توانگري مالی 
هر کدام از این دیدگاهها مد نظـر باشـد در   .)1391داخلی و همچنین از طریق ارکان سیستم، بطور کلی با یکدیگر ترکیب شده اند (صفري: 

واقع منافع مشتري چه به شکل مکنون و ضمنی (دیدگاه اول) و چه بصورت صریح (نگاه دوم) لحاظ شده است. و لذا از این رهگذر است که 
مشتري مـدار بـودن یـک    بحث توانگري مالی با مشتري مداري متصل و مرتبط می گردد. اهمیت بحث توانگري مالی در رضایت، اعتماد و

شرکت بیمه وقتی بیشتر مشخص می شود که به ماهیت محصوالت و خدمات بیمه بصورت دقیق تر پرداخته شود. 
بیمه از جمله خدمات مالی است و به همین دلیل ویژگی هاي منحصر به فردي دارد که آن را از سایر محصوالت و حتی خدمات متمایز 

نیـز  ) 1991(). آیرونز و گرین1372نامریی بودن، تفکیک ناپذیري، تغییر پذیري، دوام ناپذیري است (کریمی، می سازد. این ویژگی ها شامل
از زاویه اي دیگر مواردي چون گذرا و موقت بودن، ارتباط با مشتري، فنا پذیري و یک بارمصرفی خدمات بیمه را مورد توجه قرار داده است.

است و لذا ماننـد کاالهـاي فیزیکـی ملمـوس نمـی باشـد.       "تامین"نی است که محصول بیمه در واقع نامریی بودن خدمات بیمه به این مع
این دارد که خدمات پذیري اشاره به نامشتري قبل از خرید بیمه نامه و استفاده احتمالی از آن نمی توند نتیجه آن را پیش بینی کند. تفکیک 

اینکه ارایه دهنده خدمت نیز خود جزیی از خدمت است. ویژگی تغییر پذیري خـدمات  بیمه در یک زمان واحد تولید و مصرف می شود ضمن
بیمه به مفهوم این است که کیفیت خدمات بستگی به این دارد که توسط چه کسی یا چه شرکتی، کجا (دسترسی) و چگونه (فرآیند ها) ارایه 

نفرد سازي خدمات بیمه به شـکل فراگـرد ایجـاب و قبـول وجـود دارد. و      میزان معتنابهی از مشود. خدمات بیمه یک بار مصرف است چون 
هد و پیمان در معامالت بیمه است. بنابراین مشاهده می شود که اهمیـت عنصـر اطمینـان و    معطوف به عنصر ع"ارتباط با مشتري"ویژگی 

. البته ارتبـاط تـوانگري و مشـتري مـداري در غالـب      اعتماد به یک شرکت بیمه تا چه اندازه از دیدگاه مشتري و حفظ منافع آن اهمیت دارد
بـراي مثـال   ایجاد اطمینان رابطه مستقیم این دو مقوله است چراکه تاثیرات غیر مستقیم توانگري مالی بر مشتري مداري قابل توجه اسـت.  

توسـط  ی و فرآینـد ارائـه خـدمات   قدرت پرداخت خسارت، غرامت و جبران زیان هاي بیمه گذار و همچنین سرعت در رسیدگو بالقوه منطقا 
بیشتر متصور است. با توانگري مالی شرکت بیمه 
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سهامداران، مشتریان و بیمه گزاران از طرق زیر به توانگري مالی مرتبط می شود:بطور خالصه منافع 
شکل گیري یک بازار رقابتی -1
قیمت گذاري بهتر محصوالت و خدمات-2
و در نتیجه سود آوري بیشتردر استفاده از سرمایهافزایش کارایی -3
تامین منافع کلیه ذي نفعان در قوانین مبتنی بر ریسک -4
هماهنگی بیشتر و تفاهم بین شرکت اي بیمه، قانون گذار و نمایندگی هاي نرخ گذاري که در نتیجه منافع همه ذینفعان را بدنبال -5

. )2007فدراسیون بیمه و بیمه اتکایی اروپا، دارد(
ر بازار در خصوص توانایی مالی شرکت هاي بیمه و میزان اعتبار، اعتماد و قابلیت اتکاشفافیت بیشتر د-6
توانایی شرکت هاي بیمه در تامین سریع منابع الزم جهت جبران زیان هاي وارده به بیمه گزاران-7
نایی ناشی از توانگري مالی مناسب اامکان به کارگیري اثربخش نیروي انسانی متخصص و با تجربه به دلیل اعتبار و تو-8

فرضیات تحقیق:  
بین مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان بیمه) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.-1
بین مشتري مداري (مقوله سطح تجربه کارشناسان بیمه) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.-2
وله تعداد شکایات بیمه گزاران) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.بین مشتري مداري (مق-3
بین مشتري مداري (مقوله حق بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي) با توانگري مالی رابطه معنی داري -4

وجود دارد.
بطه معنی داري وجود دارد.بین مشتري مداري (مقوله گستردگی شبکه فروش) با توانگري مالی را-5
بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان بیمه) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت -6

معنی داري وجود دارد. 
ها تفاوت بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تجربه کارشناسان بیمه) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت -7

معنی داري وجود دارد.
بین سطح مشتري مداري (مقوله تعداد شکایت بیمه گزاران) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی -8

داري وجود دارد.
مه با بین سطح مشتري مداري (مقوله حق بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي) در شرکت هاي بی-9

توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود دارد.
بین سطح مشتري مداري (مقوله گستردگی شبکه فروش) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی -10

داري وجود دارد.

روش تحقیق: 

برقـراري روابـط   همبستگیاسـت. نـوع پـژوهش،    -توصـیفی حقیق)،(طـرح ت به لحاظ شیوه جمع آوري داده هاروش تحقیق در این پژوهش 
تفاوت بین گروهها است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن ها توصـیف کـردن   و آزمون همبستگی و برقراري 

شرایط یا پدیده هاي مورد بررسی است. تحقیق همبستگی از انواع روش هاي تحقیق توصیفی (غیر آزمایشی)اسـت کـه در آن رابطـه بـین     
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همبستگی دو متغیري است که با هدف بررسی رابطـه  مبستگی، مطالعهمتغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می شود. از جمله تحقیقات ه
جامعه آماري پژوهش، شرکت هـاي بیمـه فعـال در    .)1377(سرمد، بازرگان و حجازي، دو به دو متغیرهاي موجود در تحقیق انجام می گیرد

کـل  از %70ل اینکـه نمونـه تقریبـا حـدود     صنعت بیمه کشور است که نمونه بصورت روش غیر تصادفی قضاوتی انجام گرفت. لیکن به دلی
شرکت هاي بیمه با سابقه تر، پس از حذف شرکت هاي تازه تاسـیس بـا ضـریب تـوانگري     %100شرکت هاي بیمه فعال در صنعت بیمه و 

نمی آیـد. در  را پوشش می دهد لذا به لحاظ تعمیم پذیري نتایج حاصل از پژوهش به کل صنعت بیمه خللی واردخیلی باال (داده هاي پرت) 
چند شرکت بیمه به دلیل نوپا بودن و داشتن شاخص توانگري بسیار زیاد و به جهت نزدیک کردن توزیع دادها بـه توزیـع نرمـال از در    واقع 

نمونه پژوهش لحاظ نشدند. در جدول زیر لیست جامعه آماري و شاخص توانگري مالی براي یک سال شرکت هاي بیمـه فعـال در صـنعت    
ه شده است. بیمه ارای

69طبق آیین نامه 91سطح توانگري شرکت هاي بیمه در سال : )2جدول (

نسبت توانگری مالیشرکت بیمه 
سطح معنی داريضریب همبستگی(درصد)

71نوین 119ایران 
113پاسارگاد104آسیا 
118میهن 111دانا 

92کوثر 143البرز 
813**آرمان 40معلم 

447**ما 92پارسیان
93715**آسماري130کارآفرین 

913حافظ 241ملت 
492**امید 159سینا
520**ایران معین 94رازي

1509**اتکایی امین 35توسعه
1288**اتکایی ایرانیان114سامان 

42دي 
19منبع : وب سایت بیمه مرکزي ایران

** همانطور که ذکر شد به علت اینکه نسبت توانگري مالی شرکت هاي بیمه آسماري، بیمه اتکایی امین، اتکایی ایرانیـان، آرمـان، ایـران    
معین، امید و بیمه ما در مقایسه با سایر شرکت ها ي بیمه، عمدتا به دلیل تازه تاسیس بودن و یا پرتفوي و حجم حق بیمه کـم و در نتیجـه   

ن ریسک صدور، باالتر است لذا در نمونه پژوهش حاضر لحاظ نشده اند. پایین بود

روش هاي جمع آوري داده ها: 

مولفه به شرح جدول زیر در نظر گرفته شد که 5مستخرج از سایت بیمه مرکزي ایران شامل در این تحقیق مولفه ها یا ابعاد مشتري مداري 
از گزارش ها و سـالنامه  92تا 90داده هاي الزم در خصوص متغیرهاي تحقیق اعم از متغیر مستقل (توانگري مالی) و سایر متغیرها از سال 

دید. هاي آماري منتشره وب سایت بیمه مرکزي ایران استخراج گر

): شاخص هاي دسترسی مشتریان به خدمات بیمه اي و مشتري مداري3جدول (

19http://www.centinsur.ir/ [Online]. [07/11/2014]
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"شاخصهایدسترسیمشتریانبهخدماتبیمهایومشتریمداري"ردیف

تعداد کارکنان لیسانس و باالتر به کل نمایندگان بازار1
سال به کل کارکنان شرکت 10تعداد کارکنان با تجربه کاري بیش از 2
واصله به بیمه مرکزي به ازاي هر یک میلیون بیمه نامه یا پرونده خسارتتعداد شکایات 3
و کارگزاران به کل حق بیمه شرکت (حق بیمه غیرمستقیم)حق بیمه تولیدي نمایندگان 4
تعداد نمایندگان (حقیقی و حقوقی ) به کل نمایندگان شرکت 5

شیوه تجزیه و تحلیل اطالعات: 

تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون هاي پارامتریک و ناپامتریک به شرح زیر استفاده شد:جهت 

نف: آزمون کولموگروف اسمینر-1

این آزمون یک آزمون ناپارامتري، براي آزمون همگونی اطالعات تجربی با توزیع هاي آماري منتخب است. این آزمون همچنین 
روه یا گروههاي نمونه در جامعه به خصوص هنگام انجام آزمون هاي تـی و فیشـر   براي آزمون پیش فرض نرمال بودن نمرات گ

ش فـرض نرمـال   . در این پژوهش نیز براي انجام آزمون مقایسه میانگین، جهت آزمون پی)1377استفاده می گردد(آذر و مومنی، 
بودن توزیع متغیرها از این آزمون استفاده شده است. 

فرض تک متغیري درباره میانگین دو گروه: آزمون -2

در مواردي که منظور پژوهشگر آزمودن برابري میانگین هاي دوگروه را با توجه به یک متغیر وابسته باشد و گروه هـا مسـتقل و   
. در (سـرمد و همکـاران )  استیودنت براي گروههاي مستقل استفاده می شـود tواریانس آنها در جامعه برابر فرض شود از آزمون 

در دو گـروه شـرکت هـا بـا تـوانگري بـاال       این پژوهش نیز براي مقایسه میانگین متغیر هاي مشتري مداري (متغیرهاي وابسته) 
)و سایر شرکت ها از این آزمون استفاده گردید. الزم به ذکر است در معدود مواردي که فرض همگونی واریـانس تـامین   1(سطح 

به کار گرفته شد. ستیودنت براي گروههاي مستقل بدون پیش فرض همگونی واریانس هااtآزمون ،نشد

آزمون همبستگی: -3
این آزمون براي بررسی ماهیت، جهت و معنا داري روابط بین دو متغیـر بـه کـار مـی رود. مـاتریس همبسـتگی پیرسـون بـراي         

ر می گیرند به کار می رود (دانایی فـر، الـوانی و عـادل آذر،    متغیرهایی که بر اساس مقیاس فاصله اي یا نسبتی مورد سنجش قرا
در این پژوهش باتوجه به مقیاس سنجش متغیرها که کمی و از نوع نسبتی است و بـا توجـه بـه حجـم نمونـه از آزمـون       ).1387

همبستگی پیرسون استفاده شد.

آزمون کروسکال والیس: -4

از جمله آزمون هاي ناپارامتریک است که براي مقایسه میانگین دو گروه مستقل بدون پیش فـرض نرمـال بـودن جامعـه مـورد      
). در این تحقیق نیز در مواردي که شرط نرمال بودن جامعه تامین نگردید به 1387استفاده قرار می گیرد(دانایی فرد و همکاران، 
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) بـا سـایر   1ی ومشتري مداري در دو گروه شرکت هاي بیمه با توانگري باال(سطح خصوص در مقایسه بین شاخص هاي دسترس
شرکت ها، در مورد سه متغیر از این آزمون استفاده شد.  

تجزیه و تحلیل داده : 

لـذا از  آیـد. قبل از انجام آزمون هاي آماري الزم است در مورد نرمال بودن توزیع نمرات مربوط به هریک از متغیرها تحقیق بـه عمـل   
اسمیرنف براي آزمون نرمال بودن مقادیر متغیرهاي پژوهش استفاده شده است. –آزمون کولموگروف 

آزمون نرمال بودن توزیع نمرات متغیرهاي تحقیق: 

تحقیقهر یک از متغیر هايآزمون نرمال بودن توزیع نمرات ) : 4جدول (

-z(Kتعداد (متغیر هاي پژوهش s - zدارسطح معنی
توانگري مالی 

نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس و باالتر
سال به باال15نسبت کارکنان با سابقه کار 

تعداد شکایات واصله در طی سال 
حق بیمه تولیدي شبکه نمایندگی به کل حق بیمه تولیدي

نسبت تعداد نمایندگان شرکت بیمه به کل نمایندگان صنعت

57
57
45
53
54
56

715/1
759/0
299/1
598/1
382/1
718/1

006/0
613/0
068/0
012/0
044/0
005/0

اطمینان رد می شود. 95/0باشد فرض صفر با 05/0) کمتر از Sigدر آزمون نرمالیتی هر گاه سطح معنی داري (
H0  : .توزیع مقادیر متغیر نرمال است

: H1 .توزیع مقادیر متغیر نرمال نیست

، و سطح معنی داري گزارش شده مندرج در جدول، بـراي متغیرهـاي تـوانگري مـالی،     اسمیرنف–با توجه به نتایج آزمون کولموگروف 
است ولذا توزیع داده هـا بـراي متغیـر هـا     05/0شکایات، حق بیمه تولیدي نمایندگان و تعداد نمایندگان سطح معنی داري کوچکتر از دتعدا

سال 15متغیر نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس و باالتر و متغیر نسبت کارکنان با سابقه کار اشاره شده نرمال نمی باشد. اما در خصوص 
است لذا توزیع دادها براي این دومتغیر از توزیع نرمال برخوردار است. 05/0طح معنی داري بدست آمده بزرگتر از به باال چون س

: فرضیاتآزمون 

از آزمون همبستگی به شرح زیر استفاده می شود و فرضیه 5تا 1در ادامه به آزمون فرضیات تحقیق پرداخته می شود. در آزمون فرضیه 
ون تی با دوگروه مستقل و آزمون کروسکال والیس استفاده خواهد شد. از آزم10تا 6
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پژوهش و نتایج آزمون همبستگی5الی 1) : فرضیات 5جدول (

ضریب فرضیاتردیف
همبستگی

سطح 
معنی 
داري

بین مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان بیمه) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود 1
451/0000/0دارد.

104/0497/0بین مشتري مداري (مقوله سطح تجربه کارشناسان بیمه) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.2
165/0239/0بین مشتري مداري (مقوله تعداد شکایات بیمه گزاران) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.3
بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي) با توانگري بین مشتري مداري (مقوله حق 4

101/0- 225/0مالی رابطه معنی داري وجود دارد.

198/0- 175/0بین مشتري مداري (مقوله گستردگی شبکه فروش) با توانگري مالی رابطه معنی داري وجود دارد.5

H0  :  .رابطه معنی دار وجود ندارد
: H1معنی دار وجود دارد. رابطه

فرض در نتیجه است 01/0کوچکتر از ،با توجه به اینکه سطح معنی داري1در خصوص فرضیه بر اساس نتایج مندرج در جدول، 
H0 01/0س به باال با توانگري مالی در سطح ضریب همبستگی بین نسبت کارشناسان با مدرك لیسانرد می شود. لذاp معنی دار است. ≥

و بـا  451/0به عبارت دیگر بین نسبت کارشناسان با مدرك لیسانس با باال با توانگري مالی رابطه مستقیم وجـود دارد. ضـریب همبسـتگی    
01/0pسطح معنی داري ، با توجه به اینکه5الی 2در خصوص فرضیات اهمیت است.  ندارد. به وجودH0است لذا دلیلی براي رد فرض ≤

سال به کل کارشناسـان،  تعـداد شـکایات بیمـه     15اطمینان می توان گفت که بین نسبت کارشناسان با تجربه باالي 99/0عبارت دیگر با 
گزاران از شرکت هاي بیمه، نسبت حق بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي و نسبت تعداد نمایندگان شـرکت بـه   

گان فعال در صنعت بیمه (گستردگی شبکه فروش) با توانگري مالی رابطه (همبستگی) معنی داري وجود ندارد. کل نمایند

، و نتایج آزمون تی با دو گروه مستقل 10الی 6): فرضیات تحقیق 6جدول (

فرضیه

شرکت ها با 
توانگري باال

شرکت هاي بیمه 
با توانگري پایین

F

آزمون 
همگنی 

واریانس 
)Levene(

t
سطح 
Pمعنادار x̅Sx̅S
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سطح مشتري مداري .6
(مقولهسطح 

حصیالت ت
کارشناسان بیمه) 

43/6409/1406/6203/11378/4041/0484/0484/0

سطح مشتري مداري .7
تجربه(مقولهسطح 

کارشناسان بیمه) 
68/3547/2427/2464/23818/0371/0483/1151/0

سطح مشتري مداري .8
(مقوله تعداد شکایت 

بیمه گزاران) 
67/3828/5095/5433/36064/0801/0216/1 -213/0

سطح مشتري مداري .9
(مقوله حق بیمه 

تولیدي نمایندگان 
فروش نسبت به کل 

حق بیمه تولیدي) 

12/6429/2974/7487/35194/1279/0184/1 -242/0

سطح مشتري مداري .10
(مقوله گستردگی 

شبکه فروش) 
87/514/739/412/2040/4040/0921/0260/0

: 6فرضیه

H0 : بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان بیمه) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی
دارد. نداري وجود 

H1 بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان بیمه) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی :
ارد. دداري وجود 

، با لحاظ نرمال بودن توزیع داده ها و فرض همگـونی واریـانس هـا از آزمـون     6، در خصوص فرضیه)6با توجه به نتایج مندرج در جدول (
01/0pبا توجه به اینکه سطح معنی داري  با دو گروه مستقل براي آزمون فرضیه ها استفاده شد.)t(پارامتریک تی  است لذا دلیلی براي ≤

سطح مشتري مداري (مقوله سطح تحصیالت کارشناسان که بین گفت اطمینان می توان 99/0وجود ندارد. به عبارت دیگر با H0رد فرض 
بیمه) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود ندارد. 

:7فرضیه 

H0در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شـرکت هـا تفـاوت معنـی     ): بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تجربه کارشناسان بیمه
داري وجود ندارد. 

H1 بین سطح مشتري مداري (مقوله سطح تجربه کارشناسان بیمه)در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري :
وجود دارد. 

، با لحاظ نرمال بودن توزیع داده ها و فرض همگـونی واریـانس هـا از    7رضیه)، در خصوص ف6با توجه به نتایج مندرج در جدول (
01/0pبا توجه به اینکه سطح معنی داري  ) با دو گروه مستقل براي آزمون فرضیه ها استفاده شد.tآزمون پارامتریک تی ( است لذا دلیلی ≤

اطمینان می توان گفت بین سطح مشتري مداري (مقوله سـطح تجربـه کارشناسـان    99/0وجود ندارد. به عبارت دیگر با H0براي رد فرض 
بیمه)در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود ندارد. 
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) tنمی کند لذا نمی توان از آزمون پارامتریک تی (توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروي به دلیل اینکه 10تا 8در خصوص فرضیات 
والیس  با عدم فرض نرمال بودن توزیع داده ها –با دو گروه مستقل جهت آزمون فرضیات استفاده کرد لذا از آزمون ناپارامتریک کروسکال 

استفاده می شود. 

پژوهش و نتایج آزمون کروسکال والیس 10تا 8): فرضیات 7جدول (

تصمیم سطح معنی داري آزمون )H1فرض (ردیف

بین سطح مشتري مداري (مقوله تعداد شکایت بیمه 8
گزاران) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر 

شرکت ها تفاوت معنی داري وجود دارد

کروسکال 
)H0(رد فرض008/0والیس

)H1(قبول فرض 

تولیدي بین سطح مشتري مداري (مقوله حق بیمه 9
نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي) در 
شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها 

تفاوت معنی داري وجود دارد

کروسکال 
)H0(رد فرض 049/0والیس

)H1(قبول فرض 

بین سطح مشتري مداري (مقولهگستردگی شبکه 10
سایر فروش) در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با 

شرکت ها تفاوت معنی داري وجود دارد

کروسکال 
)H1(قبول فرض 926/0والیس

)H0(رد فرض    

: 8فرضیه 

H0در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفاوت معنـی داري  )،(مقوله تعداد شکایت بیمه گزاران: بین سطح مشتري مداري
وجود ندارد. 

H1 ر شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفـاوت معنـی داري   ) د(مقوله تعداد شکایت بیمه گزاران: بین سطح مشتري مداري
وجود دارد. 

جهت آزمون فرضیه اسـتفاده  والیس –، با لحاظ عدم فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال 8در خصوص فرضیه
01/0pسطح معنی داري  شود. لذا به دلیل اینکهمی  اطمینان می تـوان گفـت   99/0به عبارت دیگر با رد می شود. H0فرضاست لذا ≥

در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شرکت ها تفـاوت معنـی داري وجـود    (مقوله تعداد شکایت بیمه گزاران)بین سطح مشتري مداري 
،تعداد شکایات وصول شده بیشتر از شرکت هاي بیمه با سطح توانگري پـایین تـر   ر شرکت هاي بیمه با توانگري باالبه عبارت دیگر د.دارد

است. 

: 9فرضیه 

H0 در شرکت هاي بیمه بـا تـوانگري   (مقوله حق بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي): بین سطح مشتري مداري
باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود ندارد. 

H1 در شرکت هاي بیمـه بـا تـوانگري    (مقوله حق بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي): بین سطح مشتري مداري
باال با سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود دارد. 
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والیس جهت آزمون فرضیه اسـتفاده  –، با لحاظ عدم فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمون ناپارامتریک کروسکال 9در خصوص فرضیه
05/0pمی شود. لذا به دلیل اینکه سطح معنی داري   اطمینان می توان گفـت  95/0رد می شود. به عبارت دیگر با H0لذا فرض ؛است≥

در شرکت هاي بیمه با توانگري باال بـا  بیمه تولیدي نمایندگان فروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي)(مقوله حق بین سطح مشتري مداري 
نسـبت حـق بیمـه تولیـدي نماینـدگان      سایر شرکت ها تفاوت معنی داري وجود دارد. به عبارت دیگر در شرکت هاي بیمه با توانگري باال، 

شرکت هاي بیمه با سطح توانگري پایین تر است. بت در این نسازشرکت کمترفروش نسبت به کل حق بیمه تولیدي

: 10فرضیه 

H0 در شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سایر شـرکت هـا تفـاوت معنـی داري     (مقوله گستردگی شبکه فروش): بین سطح مشتري مداري
وجود ندارد. 

H1 شرکت هاي بیمه با توانگري باال با سـایر شـرکت هـا تفـاوت معنـی داري      در(مقوله گستردگی شبکه فروش): بین سطح مشتري مداري
وجود دارد. 

س جهـت آزمـون فرضـیه    والـی –، با لحاظ عدم فرض نرمال بودن توزیع داده ها از آزمـون ناپارامتریـک کروسـکال    10در خصوص فرضیه
05/0p. لذا به دلیل اینکه سطح معنی داري  استفاده شد 99/0. به عبارت دیگر بـا  وجود نداردH0فرض کافی براي رد شواهد است؛ لذا ≤

در شرکت هاي بیمه با توانگري باال بـا سـایر شـرکت هـا     )مقوله گستردگی شبکه فروش(اطمینان می توان گفت بین سطح مشتري مداري 
نسبت که کل شبکه نمایندگی صـنعت  گستردگی شبکه فروش (تعداد نمایندگان شرکت بیمه . به عبارت دیگر نداردتفاوت معنی داري وجود 

تقریبا مساوي اسـت و تفـاوتی معنـی دار در ایـن     هاي بیمه با سطح توانگري پایین تر، شرکتبادر شرکت هاي بیمه با توانگري باال، بیمه)
خصوص وجود ندارد. 

بحث و نتیجه گیري:  

) در خصوص آزمون همبستگی مولفه هاي دسترسی و مشتري مداري با متغیر توانگري مالی بیانگر همبستگی مثبت 5نتایج جدول (
این موضوع و قابل توجه است. 45/0مولفه نسبت کارکنان با تحصیالت لیسانس و باالتر با توانگري مالی شرکت است. ضریب همبستگی 

یمه با نیروي انسانی تحصیلکرده، مدیریت عملکرد به خصوص در بخش عملکرد مالی و را چنان می توان تفسیر کرد که در شرکت هاي ب
ارزشیابی ریسک به شکل اثربخش تري صورت می گیرد. ضمن اینکه توانگري مالی شرکت توانسته، نیروي متخصص بیشتري را جذب 

نه و در این مورد به کارگیري منابع انسانی تحصیلکرده و از تالش هاي مشتري مدارااستنگري مالی توانستهاسازمان نماید. در واقع هم تو
همبستگی مشتري مداري در بیشتري را براي شرکت به ارمغان آورده است. مالیتوانگري،فرهیخته حمایت کند و هم منابع انسانی متمایز

ان از شرکت هاي بیمه، حق بیمه تولیدي سال به باال، نسبت شکایات بیمه گزار10سایر موارد اعم از نسبت منابع انسانی با تجربه 
به کل حق بیمه شرکت و نهایتا نسبت تعداد نمایندگی ها به کل شبکه نمایندگان بازار، معنی دارد نبود. نمایندگان (حق بیمه غیر مستقیم)

د نمایندگی هاي شرکت به مولفه حق بیمه تولیدي نمایندگان (حق بیمه غیر مستقیم) به کل حق بیمه شرکت و نسبت تعداحتی در مورد 
ت. بنابراین به نظر هر چند این همبستگی منفی معنی دار نیس؛ به دست آمدبا شاخص توانگري منفی کل شبکه نمایندگان بازار، همبستگی 

در نهایت به عملکردي در قالب افزایش توانگري مالی منجر شود. استکه فعالیت هاي مشتري مدارانه شرکت هاي بیمه نتوانستهمی رسد
البته این موضوع به معنی عملکرد کلی ضعیف و از طرف دیگر توانگري مالی نتوانسته در افزایش دسترسی و مشتري مداري موثر باشد. 

تبط باشد. لذا براي انجام استنباط دقیق شرکت هاي بیمه نیست بلکه ممکن است به سیاست هاي و نظم مالی و سرمایه گزاري شرکت مر
تر احتیاج به تحقیق و کسب اطالعات بیشتر است.  
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در دو گروه از شرکت هاي بیمه مشتري مداريدسترسی و مولفه هاي معنی داري تفاوت میانگین آزمون به) 7) و (6نتایج جدول (
بیمه در سطوح دیگر از توانگري مالی پرداخته است. نتایج حاکی از ) و شرکت هاي 1شرکت هاي بیمه با سطح باالي توانگري (سطح یعنی 

نسبت منابع یسانس به باال،، نسبت کارکنان با تحصیالت لشاملمشتري مداریمتغیرعدم وجود تفاوت معنی دار بین میانگین سه مولفه 
و سایر باالدر شرکت هاي بیمه با توانگري مالیها به کل شبکه نمایندگان بازار نسبت تعداد نمایندگیسال به باالو 10انسانی با تجربه 
نسبت شکایات حق بیمه تولیدي نمایندگان (حق بیمه غیر مستقیم) به کل حق بیمه شرکت و هاي، مولفهلیکن در خصوص؛شرکت ها است

مولفه ها در دو گروه گزارش شد. نکته جالب توجه اینکه علیرغم عنی دار بین میانگین این وجود تفاوت مبیمه گزاران از شرکت هاي بیمه
، حق بیمه تولیدي نمایندگان (حق بیمه غیر در مقایسه با شرکت هاي بیمه با توانگري پایین ترانتظار، در شرکت ها با توانگري باال

ت باالي حق بیمه تولیدي غیر مستقیم (فروش از به نظر می رسد نسبمستقیم)، کمتر و تعداد شکایات بیمه گزاران بیشتر ثبت شده است. 
بویژه اینکه بر اساس آزمون طریق نمایندگان) که همراه با پرداخت کارمزد است باعث تاثیر منفی و معکوس بر توانگري مالی می شود. 

ه، رابطه معکوس را نمایان همبستگی نیز رابطه معنی داري بین این دو متغیر مشاهده نگردید. هر چند ضریب همبستگی منفی بدست آمد
شرکت هاي بیمه با توانگري مالی باالتر در مقایسه با سایر شرکت ها، نسبت بیشتري از بنابراینمی ساخت لیکن این رابطه معنی دار نبود. 

ري باالتر توانگهمچنین در خصوص میانگین بیشتر شکایات بیمه گزاران از شرکت ها با حق بیمه خود را بصورت مستقیم کسب کرده اند. 
می توان گفت که در واقع ارتباط منطقی بین توانگري مالی و کسب رضایت مالی برقرار نشده است. به دیگر سخن شرکت بیمه نتوانسته 
است از اهرم توانگري مالی، در جهت تسهیل و کیفیت ارایه خدمات جهت کسب رضایت مشتري استفاده کند. ضمن اینکه همانطور که در 

مبستگی مشاهده گردید اصوال رابطه معنی داري نیز بین این دو متغیر وجود نداشت. چه بسا سطح بهتر توانگري مالی، منتج از آزمون ه
مدیریت و عملکرد بهتر مالی شرکت هاي بیمه، و نه لزوما از مشتري مدار تر بودن آنها بوده است. 
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