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  چکیده
 

بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر مورد بررسی و )با دید فناوری اطالعات( شبکه  ونرم افزارها ی کامپیوتریدر این مقاله نقش 

-ف،کاربردی است،روش تحقیق،با توجه به ذات وماهیت آن از نوع توصیفیتجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این تحقیق،ازنظر هد

همبستگی می باشد.جامعه آماری در این پژوهش ،کارکنان ونمایندگان شهرستان مشهد است که حجم جامعه در این تحقیق 

فی ساده است.این نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند.روش نمونه گیری در این پژوهش،تصاد183نفر بوده که تعداد 350

است.ابزارگردآوری اطالعات در این  "کتابخانه ای-میدانی"از نظرروش گردآوری داده ها،ترکیبی از دوروش  تحقیق

است.روایی پرسشنامه توسط استادراهنما ومتخصصین بیمه مورد بررسی قرارگرفت وبرای برآوردپایایی "پرسشنامه"پژوهش،

فاده شد.تمامی عوامل شبکه ها ونرم افزار های کامپیوتربر عملکرد بازاریابی،دارای ضریب پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ است

/.می باشد که به این تریب پایایی پرسشنامه نیز تائید می شود.برای تجزیه وتحلیل اطالعات گردآوری 7آلفای کرونباخ باالی 

موردآزمون قرار گرفته SPSSپژوهش با نرم افزار شده از روش های آمار توصیفی وآمار استباطی استفاده شد.فرضیه های

برای بررسی نقش  شبکه ونرم افزارهای کامپیوتری بر ابعاد عملکرد بازاریابی ) ارتباطات ، تحقیقات بازاریابی ، فروش، چهره اند.

آزمون رگرسیون چند  تجاری ، هزینه و مزیت رقابتی ( از آزمون رگرسیون چندگانه بهره گرفته شده است.نتایج با استفاده از

بر تمام شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری گانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که 

درصد تاثیر مثبت و معناداری دارد و از میان آنها شاخص های شبکه افزار ونرم افزار تاثیر  5ابعاد عملکرد بازاریابی در سطح 

همچنین  نقش شبکه ونرم افزار های کامپیوتری را بر هریک از ابعاد عملکرد سنجیده شد که تقریبا در بر فروش دارد. بیشتری

 بیشتر آزمون ها شاخص شبکه افزارنقش تبیین کننده ای بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر داشت. 
 

 تری،فروش و مزیت رقابتی.فناوری اطالعات ، تحقیقات بازاریابی ،شبکه های کامپیو کلمات کلیدی:
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  مقدمه  -1

تنها عامل با ثبات در محیط ،تغییر است یکی از  نظران ازجمله تافلر در هزاره سوم که طبق نقل بسیاری ازصاحب        

ان مادر پذیرش آن به عنو مهمترین نیازهای سازمان ها توانایی انطباق با تغییرات است. در این میان، نقش فناوری اطالعات و

اساسی ترین پایه های تمدن  ]شبکه ونرم افزارهای کامپیوتری[در حال حاضر فناوری اطالعات  علوم جدید شناخته شده است.

(.قدرت و قابلیت عملکرد سیستم های فناوری اطالعات با سرعت باالیی در 1390)رحمانی، در هزاره سوم محسوب می گردند

صنایع در حال توسعه  فناوری اطالعات گوی سبقت از سایر فناوری ها و ی توان گفت ،طول زمان در حال رشداست. در واقع م

رنت و فناوری اطالعات در تولید و توزیع خدمات ت(.بیمه الکترونیکی با کاربری این1385را ربوده است)صباغ کرمانی واسفیدانی،

راه با توسعه اینترنت ، گسترش یافته و استفاده از آن ، همگام و هم فناوری اطالعات بیمه ای بعنوان یکی از زیر مجموعه های 

در سال های اخیر در کشورهای مختلف جهان مرسوم شده است . حال اگر نگاهی به صنعت بیمه و میزان رضایتمندی مردم و 

انده باقی م محجوردست اندرکاران این صنعت بیندازیم ، متوجه خواهیم شد این راه حل بدیهی سال هاست در کشورمان 

(.بیمه عمر از شاخه های مهم و مطرح در صنعت بیمه است. رشد و توسعه در 1390است)اسفیدانی ،دقیقی اصل واسماعیلی،

این زمینه می تواند سهم بسزایی در عملکرد و سازماندهی شرکت های بیمه و همچنین بهبود و رشد اقتصادی کشور داشته 

 و مرگ سرپرست خانواده ، پیری از ناشی مشکالت بر غلبه ، سرمایه گذاری برای ابزاری عنوان به عمر بیمه ی از مردمباشد.

در نتیجه چون بیمه نامه عمر یکی از  اختصاص می دهند. آن به را خود درآمد از توجه قابل سهمی لذا می برند سود کهولت

بی برخوردار باشد از لحاظ شاخص های رفاه اجتماعی محسوب می شود و هر جامعه ای که بیمه عمر در آن از رشد خو

اقتصادی نیز پیشرفته است در این مقاله سعی شده تا میزان استفاده از فناوری اطالعات بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر را مورد 

 سنجش قرار داده تا فروش بیمه عمر در کشورمان با استفاده از فناوری اطالعات را بهبود دهیم.

 بیان مسئله:-2

های نوین به سرعت در حال تأثیر به عنوان یکی از بستر ]شبکه ونرم افزارهای کامپیوتری[ اطالعات و ارتباطات امروزه فناوری

از آن جمله تأثیر شدید فناوری اطالعات بر اقتصاد  .شودگذاری بر زندگی بشر است. این تأثیر در کلیه وجوه اجتماعی دیده می

محیطی دیجیتالی   ی کامپیوتری است محیط کسب و کار در حال تبدیل بههااست. در اقتصاد جدید که مبتنی بر شبکه

اند. اقتصاد دیجیتال که تحت نیز نامیده ای یا اقتصاد دیجیتال)رقمی( است. چنین اقتصادی را با عناوینی همچون اقتصاد شبکه

گردد که قسمت اعظم به اقتصادی اطالق میشود عنوان اقتصاد اینترنتی، اقتصاد نوین یا اقتصاد مبتنی بر شبکه نیز نامیده می

باتوجه به اینکه .افزارها و سایر فناوریهای اطالعاتی استها، نرمهای ارتباطی، رایانههای دیجیتال شامل شبکه آن بر پایه فناوری

بیمه در دنیا  بیمه به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در حال حاضر خدمات

به دو صورت سنتی و الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته ارائه می شود استفاده فناوری اطالعات از جمله بیمه الکترونیک ، 

پروتال های اینترنتی و وب سایت ها ، بهترین فرصت را برای صنعت بیمه جهت مشارکت در بازار جهانی به وجود می آورد 

جه به  ورود دیر هنگام این تکنولوژی به کشور ، در چند سال اخیر ،گسترش نسبی پیدا کرده است ، (. با تو1380)ابراهیمی،

حال آنکه طبق آمار، سهم بیمه کشورمان در دنیا بسیار ناچیز است ، به نظر می رسد این عقب افتادگی با بکارگیری ابزارهای 

(.بیمه و یا بطور کلی موسسات مالی از جمله 1385یدانی،فناوری اطالعات به سرعت جبران خواهد شد)صباغ کرمانی واسف
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چرا که صنعت بیمه، صنعتی است  صنایعی هستند که تجارت الکترونیک می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند

از رشته های  اطالعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطالعات می باشد . بیمه های عمر

بسیار مهم بیمه های اشخاص است که اگر صنعت بیمه همگام با رشد فناوری اطالعات حرکت کند می تواند به فروش اینترنتی 

به عنوان یک بخش عمده از فروش بیمه عمر امیدوار بود. این امر محقق را بر آن داشته تا تاثیر شبکه ها ونرم افزار های 

 بازاریابی بیمه های عمر بررسی نماید.کامپیوتری را بر عملکرد 

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق -3

در عملکرد بازاریابی سازمان های از جهات گوناگون حائز  ]شبکه ونرم افزارهای کامپیوتری[نقش و جایگاه فناوری اطالعات    

آمدن  د که نتیجه این تالشها بوجودمی باشنفناوری اطالعات سازمانها در حال تالش بیشتر برای استفاده از، اهمیت می باشد ، 

های بدون مرزو شرکت  مباحثی همچون طراحی مجدد فرایند کسب و کار، کوچک کردن اندازه سازمانها، شکل گیری سازمان

همچنین روش پردازش اطالعات را تسهیل نموده است و توانسته است تا  فناوری اطالعات بوده است. های مبتنی بر دانش

 ها را تغییر دهدوحتی بر روی حیطه و ماهیت فعالیتهای انجام شده در کسب وکار تاثیر بگذارد یریتصمیم گ ی نحوه

به کارگیری فناوری اطالعات، تحول گسترده ای را دراموراداری وسیستم های اطالعاتی صنعت بیمه ایجاد (. 1390)حسینی،

تلف راازطریق کامپیوترو خطوط ارتباطات مخابراتی فراهم می کند. بصورتی که امکان انتقال الکترونیکی داده هاومکاتبات مخ

می شود. همچنین فناوری اطالعات، توانایی شرکت بیمه را افزایش می دهد. این کارکرددرنتیجه افزایش تنوع محصوالت و 

افزایش  بهبود کیفیت و جلب رضایت مشتریان می باشد. عالوه بر این توسعه فناوری اطالعات سبب تسهیل روند اداری و

(.با توجه به اینکه صنعت بیمه صنعتی اطالعات بر است 1387بازدهی نیروی انسانی و مدیریت می شود)بهرامی وعالیخانی،

وساختار سیستم های بیمه ای ، امروزه بر پایه اطالعات استوار است و به دلیل افزایش رقابت،بکار گیری ابزارهای فناوری 

عالیت هایی است که شرکت های بیمه جهت ارائه محصوالت وعملیات خودبه بازارهای بین اطالعات وتکنولوژی جدیدازجمله ف

(.استفاده از این پدیده در صنعت بیمه بدون شک نه تنها برشیوه عملکرد شرکتها تاثیر 1388المللی انجام میدهند)قنبری راد،

(. لذا باتوجه به پیشرفت روز 1386خواهد داد)صدرائی،می گذارد، بلکه نحوه عملکرد ناظران صنعت بیمه را نیز تحت تاثیر قرار 

در کشورو بکارگیری این پدیده نوین در صنعت ]شبکه ونرم افزارهای کامپیوتری[ افزون استفاده از ابزار های فناوری اطالعات 

بیمه های عمر در شرکت  بیمه، محقق به دنبال میزان بکارگیری این ابزار توسط شرکتهای بیمه و تاثیر آن بر عملکرد بازاریابی

 بیمه دانا می باشد.

 

 اهداف پژوهش-4

با توجه به اینکه این پژوهش بکارگیری وتأثیر شبکه ها ونرم افزارهای کامپیوتری برعملکرد بازاریابی بیمه های عمر را             

 بررسی می کند. لذا اهداف پژوهش به صورت زیر بیان می شود .

 اهداف اصلی   -1-4

 ن میزان رابطه شبکه ها ونرم افزار های کامپیوتری بر عملکرد بازاریابی بیمه های عمر در شرکت بیمه دانا می باشد .تعیی

 

 اهداف فرعی  -2-4

 بررسی رابطه شبکه ها ونرم افزار های کامپیوتری بر ارتباطات بازاریابی  -1
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 قات بازاریابی کامپیوتری برتسهیل تحقی ونرم افزارهای  بررسی رابطه شبکه ها-2

 بررسی رابطه شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری بر افزایش فروش  -3

 بررسی رابطه شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری بر بهبود چهره تجاری  -4

 بررسی رابطه شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری بر کاهش هزینه ها -5

 بر مزیت رقابتی  بررسی رابطه شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری -6

 

 پرسش های تحقیق -5

 پرسش اصلی -1-5

 وجود دارد؟عملکرد بازاریابی بیمه های عمر در شرکت بیمه دانا با ی کامپیوتری ونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان 

 پرسش های فرعی-2-5

 وجود دارد؟مه های عمر بیبا ارتباطات بازاریابی ی کامپیوتری ونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان  -1

 وجود دارد؟بیمه های عمر با تسهیل تحقیقات بازاریابی  چه رابطه ای شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری -2

 وجود دارد؟بیمه های عمر با افزایش فروش ی کامپیوتری ونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان  -3

 وجود دارد؟بیمه های عمر با بهبود چهره تجاری پیوتری ی کامونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان  -4

 وجود دارد؟بیمه های عمر با کاهش هزینه ها ی کامپیوتری ونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان  -5

 وجود دارد؟بیمه های عمر با مزیت رقابتی ی کامپیوتری ونرم افزار هاشبکه هاچه رابطه ای میان  -6

 فرضیه های تحقیق -6

 فرضیه اصلی تحقیق-1-6

بین میزان استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وافزایش عملکرد بازاریابی بیمه های عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود 

  دارد.

 فرضیه های فرعی-2-6

 ی وجود دارد.بین استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری در بازاریابی بیمه های عمر رابطه مثبت ومعنادار-1

بین استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وتسهیل تحقیقات بازاریابی بیمه های عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود -2

 .دارد

 بین استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وافزایش فروش بیمه های عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد.-3

شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وبهبود چهره تجاری شرکت در بیمه عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود  بین استفاده از -4

 دارد.

 بین استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وکاهش هزینه های بیمه عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد-5

وردن مزیت رقابتی در بیمه عمر رابطه مثبت ومعناداری وجود آدست بین استفاده از شبکه هاونرم افزار های کامپیوتری وب-6

  دارد.

 پیشینه تحقیق  -7

 . پیشینه ی تحقیق شامل دوبخش خارجی و داخلی می باشد که به شرح هر کدام پرداخته می شود
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   پیشینه داخلی -7- 1

رت الکترونیک بر بین المللی شده بنگاه های ایران بررسی تأثیر تجا"( ، در تحقیقی به 1385صباغ کرمانی واسفیدانی )        

پرداخته و عنوان کرده است ،بنگاه های اقتصادی کشور در تالش اند با استفاده از تکنولوژی های نوین اطالعات،هزینه های "

یق تجارت ورود به بازار جهانی را به حداقل رسانده و دسترسی خود را به مشتریان سراسر جهان تسهیل نمایند و از طر

 الکترونیک منبع اطالعاتی عظیمی را برای بنگاه ها فراهم نمایند.

 "بررسی تاثیر فناوری اطالعات وارتباطات در بازارهای بین المللی "(، در مقاله ای به1389حاجی کریمی و دیگران)         

ست که در شرکتهای صادراتی شهر تهران پرداختند که نتایج وبررسی یافته های پژوهش از نظر آزمون فرضیات،بیانگر این ا

فناوری اطالعات وارتباطات بر عملکرد صادراتی ،اثرگذار است.اما این تاثیر بسته به نوع استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات 

ر است اما متفاوت است.استفاده از فناوری اطالعات برای جستجوی اطالعات بر بعد عملکرد در بازارهای بین المللی تاثیر گذا

استفاده از فناوری اطالعات برای جستجوی اطالعات بر بعد دانش بازار جدید تاثیر گذار نیست.استفاده از فناوری اطالعات برای 

 فعالیتهای فروش بر هیچ یک از دو بعد عملکرد صادراتی تاثیر گذار نیست.

به این نتیجه رسیده است که استفاده از  "الکترونیک منافع و مخاطرات بیمه"(، در مقاله ای با عنوان 1386صدرایی)       

 خدماتفناوری اطالعات در صنعت بیمه می تواند ضمن کاهش هزینه های فروش و ارائه خدمات، زمان مورد نیاز جهت ارائه 

 بیمه ای را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد.

اثیر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر در صنعت بیمه ت "(، در مقاله ای با هدف بررسی1390اسفیدانی و دیگران )       

صورت گرفت که نتایج حاصل از این تحقیق نشان دادکه استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر  "ایران

رد واین رابطه بصورت مستقیم خواهد شد.بعبارتی بین استفاده از اینترنت وعملکرد بازاریابی بیمه عمر رابطه معناداری وجود دا

 است.در واقع بین استفاده از اینترنت باعث افزایش کمیت و کیفیت عملکرد بازاریابی می شود و بالعکس.

 پیشینه  خارجی-2-7

در انجام دادند واثر اینترنت را "تاثیر اینترنت بر عملکرد بازاریابی در کشوراسترالیا  "(پژوهشی درباره2007لو وجولین)        

حوزه های عملکرد بازاریابی که شامل ارتباطات بازاریابی ،تحقیقات بازاریابی ،افزایش حجم  فروش ،کاهش هزینه ،بهبود چهره 

 تجاری ومزیت رقابتی سنجیدند وبه این نتیجه رسیدند که اینترنت بر عملکرد بازاریابی تاثیر معنا داری دارد.

پرداخته و  "بررسی الگوههای مشاغل اینترنتی برای بیمه های الکترونیکی"وهشی به ( در پژ2012میرجانا،سکولووسکا )        

نتیجه گرفته است که توزیع الکترونیکی این محصوالت با هدف جلب اعتماد مشتری باید با تسهیل شرایط واگذاری محصوالت 

 زینه های غیر ضروری می کاهد.صورت گیرد و این روش توزیع محصوالت را شفاف تر عرضه می کند و از بسیاری از ه
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آیا فناوری اطالعات امر ضروری جدید برای رشد اقتصاد ملی در یک  "( درپژوهشی به بررسی2015جین وچانگ مون چو)     

 پرداخته که رابطه آماری تاثیر ظرفیت فناوری اطالعات وارتباطات بر توسعه اقتصادی را تایید می کند. "جامعه اطالعاتی است؟

پرداخته که این مطالعه  "فناوری اطالعات وارتباطات،نوآوری وبهروری شرکت "(در تحقیقی درباره2015چاو وهمکاران)      

ایجاد یک رابطه غیر مستقیم بین نوآوری شرکت )استفاده از فناوری اطالعات(وبهروری در شرکتهایی که آغاز گر توسعه بین 

 المللی هستند را تایید می کند.

تاثیر فناوری اطالعات وارتباطات در بهبودارتباط وعملکرد در کانال های "(در پژوهشی به بررسی 2015کاران)برن وهم     

 پرداختند وبه این  نتیجه رسیدند که فناوری اطالعات باعث افزایش وبهبود ارتباط  وعملکرد کسب وکار می شود. "گردشگری

تاثیر بلند مدت فناوری اطالعات وارتباطات  "پژوهشی تحت عنوان ( در کشور استرالیا2014شهیدوزمان وخورشد عالم)    

انجام دادند که شواهد ، اشاره به هم انباشتگی )یکپارچگی( ارتباط بین سرمایه فناوری  "برتولید اقتصادی)مورد مطالعه استرالیا(

اطالعات وارتباطات علت فرآیند  اطالعات وارتباطات وتولیدمی باشد.همچنین این مطالعه نشان می دهد که سرمایه فناوری

 تولیداقتصادی بهروری چند عاملی ،به عنوان سرمایه غیر فناوری اطالعات وارتباطات می باشد. 

پذیرش فناوری اطالعات وارتباطات وسود آوری شرکتهای کوچک ومتوسط "(پژوهشی در خصوص 2014کوسایی وپیگت)   

ماری معناداری بین استفاده از فناوری اطالعات وارتباطات وعملکرد شرکتهای انجام دادند که این مطالعه یک رابطه آ "تونس

 کوچک ومتوسط )شرکتهای صنعت وبرق والکترونیک(تونس را تایید می کند.

 ارائه مدل مفهومی تحقیق -8

شبکه ونرم افزار  ( تاثیر هر یک متغییرهای2007) وهمکارانپژوهش جولین  با توجه به مطالب فوق در این تحقیق بر حسب   

 ( ارائه می شود.1بر روی ابعاد بازاریابی سنجیده می شود. بر این اساس مدل محقق ساخته طبق شکل )

 

 :مدل مفهومی تحقیق-1شکل
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 فناوری اطالعات:-9

رد داده فناوری اطالعات شاخه ای از فناوری است که با استفاده از سخت افزار ،نرم افزار وشبکه افزار مطالعه وکارب      

وپردازش ان رادر زمینه های:ذخیره سازی، دستکاری ،انتقال، مدیریت ،کنترل وداده آمایی خودکار امکان پذیر می سازد. 

 (.1387)فتحیان ومهدوی نور،

 

 عناصر اصلی  فناوری اطالعات-10

، به طوری که در این فناوری، فناوری اطالعات متشکل از چهار عنصر اساسی )انسان، ساز و کار، ابزار ، ساختار(است      

اطالعات از طریق زنجیره ارزشی که از بهم پیوستن این عناصر ایجاد می شود جریان یافته وپیوسته تعالی وتکامل سازمان را 

سازوکار:قوانین،مقررات وروشها،سازوکارهای -2انسان:منابع انسانی،مفاهیم واندیشه،نوآوری-1فراراه خود قرارمی دهد: 

ساختار: سازمانی،فراسازمانی -4ابزار:نرم افزار، سخت افزار  ،شبکه وارتباطات-3،سازوکارهای ارزش گذاری مالیبهبودورشد

 (.1389مرتبط،جهانی)مظلومان ،

 مفهوم شبکه-1-10

اتی شبکه های کامپیوتر مجموعه ای از کامپیوتر های مستقل متصل به هم هستند. اگر دو کامپیوتر با یکدیگر مبادله اطالع     

(.وقتی چند کامپیوتر به یکدیگر متصل 1996داشته باشندمی گوینداین دوکامپیوتربه یکدیکرمتصل اند)تنن باوم،

(.شبکه کامپیوتری شامل مجموعه ای از 1389میشوند،مجموعه آنها یک شبکه کامپیوتری نامیده می شود)مظلومان،

داده هایشان را به اشتراک بگذارند. چنین شبکه هایی راشبکه کامپیوترها ودستگاههائیست که به هم متصل بوده ومی توانند 

 .)1384آنتوناکاس ومنسفیلد،(می گویند های محلی یاشبکه های شهری

 کاربرد فناوری اطالعات دراقتصاد دجیتالی -4-10

.حتی از فناوری امروزه فناوری اطالعات به یکی از بزرگترین تسهیل کننده ی فعالیت های تجاری جهان تبدیل شده است     

اطالعات به عنوان کاتالیزور تغییرات بنیادی در الگوهای استراتژیک عملیات ومدیریت سازمان ها به علت توانمندی ها و قابلیت 

 (.1386های زیادی که دارد، استفاده می شود)توربان،

 اقتصاد دیجیتالی -5-10

وری های دیجیتال مثل شبکه های ارتباطی منظور از اقتصاد دیجیتالی اقتصادی است که برپایه فنا     

دیجیتال)اینترنت،اینترانت وشبکه های ارزش افزوده(کامپیوتر،نرم افزار وسایر فناوری های اطالعاتی استوار است.گاهی اوقات به 

ایی فناوری اقتصاد دیجیتالی،اقتصاد اینترنت ویا اقتصاد جدید ویا اقتصاد وب گفته می شود. عبارت اقتصاددیجیتالی،به همگر

های ارتباطات وکامپیوتردراینترنت ودیگر شبکه هاونهایتا جریان اطالعات وفناوری که محرک ایجادتجارت الکترونیکی 

وتغییرات اساسی سازمان میباشد اطالق می گردد.این همگرایی ،ذخیره،پردازش وانتقال انواع اطالعات)داده ای ،صوتی ،تصویری 

مختلف جهان راممکن میسازد. اقتصاددیجیتالی به ایجادیک انقالب اقتصادی کمک کرده  وغیره( از طریق شبکه به نقاط

 (.1386است)توربان،

 خدمات بیمه -19
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مزیت اصلی بیمه، دادن اطمینان به افراددر جهت مقابله با خطرات احتمالی است که در قاموس بیمه به آن ریسک اطالق      

ت بیمه عالوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیتهای اقتصادی ، باعث ایجاد اطمینان برای می گردد.فارغ از نوع بیمه می توان گف

کار وتولید وسرمایه گذاری وبه طور کلی ایجاد برای فضای امن وارام برای فعالیتهای اجتماعی واقتصادی است.امنیت وتضمین 

که صنعت بیمه می تواند به تولید این خدمات سرمایه گذاری دربخش های مختلف اقتصادی یکی از نقش های متعددی است 

ارزشمند بپردازد واگر بیمه پا به پای توسعه اقتصادی پیش نرودمانعی دربرابر رشد شتابان اقتصادی ایجاد خواهدکرد )روستا 

 (.1392وبخشی زاده،

 بازاریابی خدمات بیمه-20

افته است؛ در ایران نیز مباحث وموضوعات آن بر سر زبانها افتاده در دهه های اخیر علم بازاریابی در دنیا ، اهمیت ویژه ای ی     

است وعلت رواج آن را می توان به مشکالت شرکتهادرامرفروش کاالوخدمات دانست.بازاریابان شایسته با بهره گیری از ظاهری 

ری باید درتمام مراحل مناسب وباطنی آراسته ،فرصتهای بازاررا به سوی خود جذب می کنند ودوست مشتری می شوند .مشت

تماس تلفنی، یا حضوری، رفتار دوستانه رااز سوی کارکنان شرکت دریابد،اوبایدباورکند که سازمان وشرکت شما دوست اوست 

(. اگر بخواهیم مصداق این تعریف)بازاریابی(رادر شرکت های بیمه 1392ونفع جمعی را تعقیب می کند )روستا وبخشی زاده،

 (.1390خواهد بود)اکبر زاده،2شرح شکل شماره  شبیه سازی کنیم ،به

 

 ایجاد ارزش برای مشتری

 طراحی بیمه نامه)ایجاد آرامش(با توجه به نیاز مشتری )توسط شرکت بیمه(

 

 ایجاد رابطه مستحکم با مشتری

 ط شرکت بیمه ونمایندگان(مشتری یابی وارائه بیمه نامه های طراحی شده به مشتریان از طریق مکانیزم های بازاریابی وفروش)توس

 

 دریافت ارزش از مشتری

 فروش بیمه نامه وکسب سود)توسط شرکت بیمه ونمایندگان(

                                                  

 وریمآ می دست به وسود کنیم می ایجاد آرامش مشتری برای                                              

 (3،ص1390ه سازی تعریف بازاریابی در شرکتهای بیمه)اکبر زاده،: شبی2شکل 
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 چالشهای حوزه خدما ت بیمه ای-21

مهم ترین نقش وماموریت شرکتهای بیمه عرضه خدمات بیمه ای است. این شرکت ها باید بتواند نیازهای مشتریان    

وصف می توان چالش های حوزه خدمات بیمه ای  راشناسایی وخدمات بیمه ای مناسب بانیازهای مشتریان عرضه کنند. بااین

 رابه شرح زیر تحلیل کرد.

فقدان سازو کار مناسب برای شناسایی نیاز های مشتریان: شرکت های بیمه برای توفیق درشناسایی نیازهای مشتریان الزم  -1

ی برای سنجش نیازهای مشتریان است که محاسبات فنی دراختیار داشته باشد.در عین حال در سازوکار تشکیالتی خود جایگاه

ایجاد کنند،از ابزارهای نو برای برقراری ارتباط بین مشتری وبیمه گر استفاده کنندوبانک اطالعاتی جامع مشتریان رادر شرکت 

 (. 1390های خودبه وجودآورند تا شناسایی نیازهای مشتریان برای آنان میسر شود) پور محمدی،

فروش: صنعت بیمه کشور،نظام اجرایی مناسبی برای گرد آوری وتحلیل اطالعات مرتبط با بازار  لزوم توسعه بازاریابی وشبکه-2

بیمه در اختیار ندارد.درعین حال فقدان ارتباط روش مند بین مشتریان وشرکت های بیمه امر فرهنگ سازی اطالع رسانی 

 وتبلیغات  رابرای شرکتهای بیمه پرهزینه کرده است. 

ات پس از فروش: گستردگی واحدهای صدور بیمه نامه وپرداخت خسارات در سطح کل کشور ،عملیات لزوم توسعه خدم-3

صدور وپرداخت خسارت غیرمکانیزه ،عدم امکان تدارک فضای مورد نیاز برای پرداخت خسارت اتومبیل در شهرهای بزرگ 

دد نظارتی غیر حرفه ای وعدم اشراف به اطالعات ،فقدان استانداردها ویارویه هایی مستند برای اجرای کار،وجود واحدهای متع

 (.1390واحدهای تاثیر گذار وتصمیم گیر در بیرون از شرکت های بیمه ،امر نظارت را دشوار کرده است. )پور محمدی،

 بیمه عمر -22  

می کنند می توان  براساس یک طبقه بندی کلی بیمه نامه هایی را که موسسات بیمه تحت عنوان بیمه های بازرگانی صادر    

اکنون تقسیم بندی های گوناگونی از انواع بیمه های بازرگانی  به دو گرو کلی بیمه اموال وبیمه اشخاص تقسیم بندی کرد. هم

ارائه می شود .لذا الجرم تقسیم بندی مورداشاره قانون که بیمه ها را به دو دسته کلی اموال واشخاص تفکیک کرده بکار برده 

 (.1390دی،ایم )پور محم

 انواع بیمه های عمر  -1-22

 در حال حاضر بیمه های عمر به طور کلی به دو طریق عرضه می شوند: 

بیمه های عمر با پوشش صرفا خطر فوت. در این گونه بیمه هادر این گونه بیمه ها هدف تامین افراد خانواده بعد از فوت -1 

 ه می شود وذخیره ریاضی ندارد.شخص بیمه شده است.به این بیمه عمر زمانی نیز گفت

بیمه های عمر پس اندازی عالوه بر تامین خطر فوت جنبه پس اندازی نیز دارد. در این گونه بیمه ها هدف تامین افراد -2 

 خانواده بعد از فوت وتامین پس انداز برای آینده شخص بیمه شده یا استفاده کننده است. 
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ابتدا مبلغ سرمایه ای را که می خواهد تا در قبال آن بیمه شود وهمچنین استفاده در کلیه این بیمه ها بیمه گذار باید 

 (.1390کنندگان از سرمایه بیمه در صورت فوت یا حیات بیمه شده را مشخص کند)پور محمدی،

 روش تحقیق -23

اطالعات و عملکرد بازاریابی  این تحقیق از نظر محقق کاربردی است زیرا نتایج آن می تواند رابطه بین این دو متغیر فناوری

یق توصیفی از نوع همبستگی است زیرا بیمه عمر را در اختیار شرکت زیربط قرار دهد. تحقیق حاضر از نظر روش یک تحق

محقق بدون آنکه دخل و تصرفی در متغیرهای تحقیق )فناوری اطالعات و عملکرد بازاریابی( داشته باشد به دنبال تبیین رابطه 

 بین این دو می باشد.

 

 گیریجامعه آماری و روش نمونه-24

یندگی های فعال شرکت بیمه دانا در سطح شهر مشهد  که جامعه آماری شعب و نمابا توجه به هدف پژوهش و موضوع تحقیق 

 در زمینه بیمه عمر و پس انداز فعالیت می کنند.

 برای تعیین حجم نمونه از فرمول زیر استفاده می شود:

 )1( 

 که در آن:

:Z عدد بحرانی جدول نرمال در سطح خطایα  ایم لذا:فتهنظر گر درصد در 95است که چون ضریب اطمینان را 

(2) 
 

p: را مساوی  دهند که چون هیچ اطالعی در خصوص آن نداریم آنها نظر مینسبت افرادی است که در جهت تأیید فرضیه

 .قرار می دهیم 5/0

e:  قرار می دهیم. 05/0دقت برآورد یا حداکثرخطایی است که در این تحقیق آن را مساوی 

N :  لذا با توجه به مقادیر:نفر می باشند.  350حجم جامعه که طبق اطالعات برابر 

 

 (3)  

 

 نفر را بعنوان نمونه مورد بررسی قرار دهیم. 183که با جایگذاری اعداد ، باید حداقل تعداد 

 

 آوری اطالعاتروش جمع -25

تابخانه ای برای شود. از روش کآوری میای و میدانی اطالعات الزم جمعدر این پژوهش، با استفاده از دو روش کتابخانه

ها، مقاالت و نامهها، پایانآوری اطالعات مربوط به ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش استفاده شد. در این راستا از کتابجمع
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های الزم جهت آوری اطالعات و دادههای اطالعاتی و اینترنتی مورد استفاده قرار گرفتند. از روش میدانی نیز برای جمعپایگاه

شود. در این راستا پرسشنامه بین اعضای جامعه آماری بر به سؤاالت و فرضیات مطرح شده در پژوهش استفاده می پاسخگویی

گیری از فنون آمار وارد و با بهره spssافزار های حاصل از پرسشنامه در نرمگیری کرده، توزیع و دادهاساس روش تصادفی نمونه

 ..( مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.توصیفی و استنباطی)رگرسیون چندگانه و.

 

 آوری اطالعاتابزار جمع-1-25

ابزار اصلی گردآوری اطالعات در این پژوهش، پرسشنامه است. برای این منظور از پرسشنامه محقق ساخته که شاخص       

 ( استفاده شده است. 2007های متغیر عملکرد بازاریابی بر اساس مدل لو و جولیان )

ها و سؤاالت مرتبط با هر یک از ابعاد فناوری ای بود که در جداول زیر کدگزاری گزینهگزینه 5سشنامه طیف لیکرت مقیاس پر

 اطالعات وعملکرد بازاریابی نشان داده شده است.

 
 ساختار پرسشنامه تحقیق  : 2جدول                                                           های پرسشنامه:شیوه کدگزاری گزینه 1جدول

         

                                                

 روایی-2-25

را براساس موضوع  بیمه عمر می باشد  عملکرد بازاریابیبر  فناوری اطالعاتحاضر، عواملی که معرف  قیپرسشنامه تحق در      

محترم راهنما و مشاور قررار گرفرت و  دیاسات اریدر اخت ،دیگرد نیتدو  ،نهیزم نیگذشته در ا قاتیتحقهمچنین و  یمورد بررس

اسراس  نیقررار گرفرت بررا یابیرسنجش مورد ارز یبرا یپرسشنامه ا تیو در نها تمطابق با نظر آنها اصالحات الزم انجام گرف

 حاصل شده است. ییمحتوا قیبه طر یریابزار اندازه گ ییروا

 

 یت اعتماد(پایایی )قابل  -3-25

این مقاله برای ارزیابی پایایی ابزار تحقیق از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شده شاخص این آزمون که مبتنی بر همبستگی در 

دهنده قابلیت اعتماد بیشتر نتایج تحقیق است. نتایج این آزمون برای ابعاد تر باشد نشاندرونی است هرچه به یک نزدیک

 کرد بازاریابی در جداول زیر نشان داده شده است.فناوری اطالعات و عمل

خیلی 

 زیاد

 خیلی کم کم متوسط زیاد

5 4 3 2 1 

 متغیر ابعاد متغیر سواالت مربوطه

  ارتباطات بازاریابی 1-4

 

 عملکرد بازاریابی

 تحقیقات بازاریابی 5-9

 فروش 10-12

 چهره تجاری 13-16

 هزینه 20-17

 مزیت رقابتی 21-24

 فناوری اطالعات زارنرم اف 35-37

 شبکه و ارتباطات 38-46
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 جدول 4: ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد عملکرد بازاریابی

                                        
   جدول 3:ضرایب آلفای کرونباخ ابعاد فناوری اطالعات

 

 

 

 

 افزارهای مورد استفادهنرم-4-25

 استفاده شده است.  SPSSافزار های آماری از نرمبرای انجام تحلیل

 

 وهش:ژیافته های اصلی پ-26

 یافته های توصیفی تحقیق-1-26

درصرد از افرراد  47درصد از افراد پاسخگو مررد و  53براساس تحلیل ویژگی های دموگرافیک ) جمعیت شناختی ( تحقیق ؛   

سابقه کاری زیر  درصد لیسانس و با 8/55سال سن دارند. 40تا  30درصد  6/37پاسخگو زن بوده اند. بیشتر پاسخ دهندگان با 

 درصد آنها در پست نمایندگی کار می کنند. 1/33درصد،  42سال با  5

 

 تحلیل نتایج آماری فرضیه های تحقیق-2-26

 

 تحلیل فرضیه اصلی تحقیق -1-2-26

لکرد فرضیه اصلی تحقیق به بررسی رابطه بین میزان استفاده از شبکه ها ونرم افزارهای کامپیوتری و افزایش عم          

 بازاریابی بیمه های عمر دربیمه دانا شهرمشهد پرداخت. 

است که بیانگر همبستگی نسبتا  742/0ضریب همبستگی برابر نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون حاکی از این است که 

از  55/0ست لذا بدست آمده ا 551/0ضریب تعیین مدل باالیی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به طور توام می باشد. 

در کمتر است  05/0پراکندگی در عملکرد بازاریابی توسط فناوری اطالعات تبیین می شود.همچنین سطح معناداری آزمون از 

نتیجه مدل معنی دار بوده و بر این اساس فناوری اطالعات به طور معنی داری بر عملکرد بازاریابی اثر دارد. یعنی فرضیه اصلی 

 پذیرفته می شود.

تعداد  نام متغیر

 سؤاالت

 پایایی

 71/0 4 ارتباطات بازاریابی

 74/0 5 ازاریابیتحقیقات ب

 73/0 3 فروش

 72/0 4 چهره تجاری

 701/0 4 هزینه

 / 4 مزیت رقابتی

 پایایی تعداد سؤاالت نام متغیر

72/0 3 نرم افزار  

73/0 9 شبکه و ارتباطات  
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 : نتایج آزمون فرضیه اصلی تحقیق5دول ج

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 عدد معناداری ضریب تعیین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 779/185 509/0 714/0 عملکرد بازاریابی ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

 تحلیل فرضیه اول -2-2-26

بین میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات بازاریابی بیمه های عمر در بیمه دانا فرضیه اول به بررسی تاثیر رابطه      

است که  569/0ضریب همبستگی برابر شهر مشهد پرداخت. نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون حاکی از این است که 

بدست  324/0ضریب تعیین مدل م می باشد. بیانگر همبستگی نسبتا باالیی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به طور توا

از پراکندگی در ارتباطات بازاریابی توسط فناوری اطالعات تبیین می شود. همچنین سطح معناداری  32/0آمده است لذا 

ر به طور معنی داری ب شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتریدر نتیجه مدل معنی دار بوده و بر این کمتر است  05/0آزمون از 

با استفاده از آزمون رگرسیون چند گانه بروش گام به گام  ارتباطات بازاریابی اثر دارد. یعنی فرضیه اول پذیرفته می شود.

 مشاهده شد که در این فرضیه نقش شبکه و ارتباطات ، نرم افزار تاثیر بیشتری بر ارتباطات بازاریابی بیمه عمر دارند. 

 

 حقیق: نتایج آزمون فرضیه اول ت6جدول

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 ضریب تعیین
 عدد معناداری

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 776/81 312/0 559/0 ارتباطات بازاریابی ← شبکه افزار ونرم افزار

 

 

 یب شبکه افزار ونرم افزار بر روی ارتباطات بازاریابیتاثیرضرا :8: ضرایب فرضیه اول                                                     جدول7جدول

 
                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل فرضیه دوم -3-2-26

 متغیر مالک
ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 000/0 007/71 283/0 532/0 افزارشبکه 

 افزارشبکه 

 نرم افزار

563/0 

 

 

317/0 527/41 000/0 

 مدل

 

 معنی داری ضرایب

 000/0 297/8 ثابت

 ونرم افزارشبکه 

 افزار
171/0 000/0 
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فرضیه دوم به بررسی تاثیر رابطه بین میزان استفاده از شبکه ها ونرم افزار و تحقیقات بازاریابی بیمه های عمر در بیمه دانا      

 اخت.شهر مشهد پرد

است که بیرانگر همبسرتگی نسربتا  524/0ضریب همبستگی برابر نتایج بدست آمده از آزمون رگرسیون حاکی از این است که 

از  27/0بدست آمده اسرت لرذا  27/0ضریب تعیین مدل باالیی بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل به طور توام می باشد. 

کمترر  05/0ه ها ونرم افزار تبیین می شود. همچنین سرطح معنراداری آزمرون از پراکندگی در تحقیقات بازاریابی توسط شبک

به طور معنری داری برر تحقیقرات بازاریرابی اثرر دارد. شبکه افزار ونرم افزار در نتیجه مدل معنی دار بوده و بر این اساس است 

رسیون چندگانه بروش گام به گام مشراهده شرد عالوه بر این با استفاده از آزمون رگ یعنی فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می شود.

 که شبکه و ارتباطات تاثیر بیشتری بر تحقیقات بازاریابی بیمه عمر دارند. 

 : نتایج آزمون فرضیه دوم تحقیق9جدول 

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 عدد معناداری ضریب تعیین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 326/123 408/0 639/0 بازاریابیتحقیقات  ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

تحقیقات بر روی شبکه افزار ونرم افزار : تاثیرضرایب 11جدول         : ضرایب فرضیه دوم                                              10جدول

 بازاریابی

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحلیل فرضیه سوم -4-2-26

نا شهر و فروش بیمه های عمر در بیمه داشبکه افزار ونرم افزار فرضیه سوم به بررسی تاثیر رابطه بین میزان استفاده از      

 مشهد پرداخت.

است که بیانگر همبستگی نسبتا باالیی بین متغیرها به طور  576/0ضریب همبستگی برابر نتایج حاکی از این است که      

از پراکندگی در فروش توسط شبکه افزار ونرم افزار  33/0بدست آمده است لذا  332/0ضریب تعیین مدل توام می باشد. 

شبکه افزار ونرم افزار در نتیجه مدل معنی دار بوده و بر این اساس کمتر است  05/0داری آزمون از تبیین می شود. سطح معنا

همچنین بر  به طور معنی داری بر فروش بیمه عمر اثر دارد. یعنی فرضیه سوم تحقیق نیز پذیرفته می شود.های کامپیوتری 

 معنی داری ضرایب مدل

 000/0 837/5 ثابت

 000/0 ./278 شبکه افزار ونرم افزار

 متغیر مالک
ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 000/0 210/117 396/0 629/0 افزارشبکه 
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تاثیر بیشتری بر افزایش فروش بیمه  ونرم افزارشبکه افزاراساس آزمون رگرسیون چندگانه بروش گام به گام مشاهده شد که 

 عمر دارند.

 

 : نتایج آزمون فرضیه سوم تحقیق12جدول

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 ضریب تعیین
 عدد معناداری

سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 749/76 299/0 547/0 فروش بیمه عمر ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

 فروش: تاثیرضرایب فناوری اطالعات بر روی 14جدول                                      : ضرایب فرضیه سوم                   13جدول 

 

 

 

 
 

 

 

 

 تحلیل فرضیه چهارم -5-2-26

چهره تجاری بیمه های عمر در بیمه دانا  وشبکه افزار ونرم افزار از فرضیه چهارم به بررسی تاثیر رابطه بین میزان استفاده      

 شهر مشهد پرداخت.

است که بیانگر همبستگی نسبتا باالیی بین متغیر وابسته و  501/0ضریب همبستگی برابر بر اساس آزمون رگرسیون،      

از پراکندگی در چهره تجاری  25/0بدست آمده است لذا  251/0ضریب تعیین مدل متغیرهای مستقل به طور توام می باشد. 

در نتیجه مدل معنی دار کمتر است  05/0نین سطح معناداری آزمون از تبیین می شود. همچ توسط شبکه افزار ونرم افزار

به طور معنی داری بر چهره تجاری اثر دارد. یعنی فرضیه چهارم  شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتریبوده و بر این اساس 

شد که شبکه و ارتباطات بیشترین با استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه بروش گام به گام مشاهده  تحقیق پذیرفته می شود.

 تاثیر را بر چهره تجاری شرکت دارد. 

 

 : نتایج آزمون فرضیه چهارم تحقیق15جدول 

 ضریب همبستگی فرضیه/ رابطه
 

 عدد معناداری ضریب تعیین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 متغیر مالک
ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 /.000 618/67 /.273 /.523 شبکه افزار

 000/0 719/38 302/0 550/0 افزار نرم

 معنی داری ضرایب مدل

 000/0 807/4 ثابت

شبکه افزار 

 ونرم افزار
145/. 000/0 
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 پذیرش فرضیه 000/0 253/62 257/0 507/0 چهره تجاری ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

 

 

 

 چهره تجاریبر روی شبکه افزار ونرم افزار : 17جدول            : ضرایب فرضیه چهارم                                                            16جدول

 

 

 تحلیل فرضیه پنجم-6-2-26

و هزینه بیمه های عمر در بیمه دانا شهر شبکه افزار ونرم افزار فرضیه پنجم به بررسی تاثیر رابطه بین میزان استفاده از     

 مشهد پرداخت.

است که بیانگر همبستگی نسبتا باالیی بین متغیرر  532/0ضریب همبستگی برابر است که نتایج آزمون رگرسیون حاکی از این 

از پراکنردگی در  28/0بدست آمرده اسرت لرذا  282/0ضریب تعیین مدل وابسته و متغیرهای مستقل به طور توام می باشد. 

در نتیجره مردل کمترر اسرت  05/0از  هزینه ها توسط شبکه افزار ونرم افزار تبیین می شود. همچنین سطح معناداری آزمون

به طور معنی داری بر هزینه اثر دارد. یعنی فرضریه پرنجم شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری معنی دار بوده و بر این اساس 

همچنین با استفاده از آزمون رگرسیون چند گانه بروش گام به گرام مشراهده شرد شربکه و ارتباطرات تراثیر  پذیرفته می شود.

 یشتری بر کاهش هزینه ها دارند. ب

 : نتایج آزمون فرضیه پنجم تحقیق18جدول 

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 عدد معناداری ضریب تعیین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 724/66 270/0 520/0 هزینه ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

 هزینهروی  شبکه افزار ونرم افزار بر: تاثیر20جدول                                              : ضرایب فرضیه پنجم               19جدول

 متغیر مالک
ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 256/0 506/0 افزارشبکه 
911/61 000/0 

 معنی داری ایبضر مدل

 000/0 963/3 ثابت

 000/0 ./225 شبکه افزار ونرم افزار
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 تحلیل فرضیه ششم7-2-26

و مزیت رقابتی بیمه های عمر در بیمه دانا شبکه افزار ونرم افزار فرضیه ششم به بررسی تاثیر رابطه بین میزان استفاده از        

 شهر مشهد پرداخت.

بتا باالیی بین متغیرر وابسرته و است که بیانگر همبستگی نس 473/0ضریب همبستگی برابر نتایج آزمون حاکی از این است که 

از پراکندگی در مزیت رقابتی  22/0بدست آمده است لذا  224/0ضریب تعیین مدل متغیرهای مستقل به طور توام می باشد. 

در نتیجره مردل معنری دار کمتر اسرت  05/0توسط شبکه افزار ونرم افزار تبیین می شود. همچنین سطح معناداری آزمون از 

به طور معنی داری بر مزیت رقرابتی اثرر دارد. یعنری فرضریه ششرم شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری اساس  بوده و بر این

با استفاده از آزمون رگرسیون چند گانه بروش گام به گام مشاهده شد که نرم افزار تاثیر بیشرتری برر  تحقیق پذیرفته می شود.

 مزیت رقابتی دارند. 

 یه ششم تحقیق: نتایج آزمون فرض21جدول

 ضریب همبستگی  فرضیه/ رابطه
 

 عدد معناداری ضریب تعیین
سطح 

 معناداری
 نتیجه آزمون

 پذیرش فرضیه 000/0 604/35 165/0 406/0 مزیت رقابتی ←شبکه افزار ونرم افزار 

 

 

روی مزیت  شبکه افزار ونرم افزار بر: تاثیرضرایب 23جدول     : ضرایب فرضیه ششم                                                        22جدول

 رقابتی

 

 

 

 

 

 

 متغیر مالک
ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 285/0 534/0 افزارشبکه 
772/71 000/0 

 معنی داری ضرایب مدل

 000/0 857/59 ثابت

 000/0 ./367 شبکه افزار ونرم افزار

 معنی داری ضرایب مدل

 000/0 471/10 ثابت

 000/0 ./125 شبکه افزار ونرم افزار

متغیر 

 مالک

ضریب 

 همبستگی 

 

ضریب 

 تعیین

آماره 

 آزمون

سطح 

 معناداری

 نرم افزار

 

446/0 

 

 

 

199/0 

 

669/44 

 

000/0 
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 یجه گیریخالصه ونت -27

شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری بر اساس تجزیه وتحلیل صورت گرفته ونتایج آزمون رگرسیون چند گانه ،استفاده از        

 باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر خواهد شد.

ات در بازاریرابی بیمره عمرر مری باعث تسهیل ارتباطشبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری همچنین می توان نتیجه گرفت که 

شبکه افرزار ونررم شود ومهمترین گزینه ها برای توسعه عملکرد بازاریابی  بیمه عمر ،شبکه افزار ونرم افزار هستند.به کار گیری 

باعث تسهیل تحقیقات بازاریابی در بازاریابی بیمه عمر می شود ومهمترین گزینه های تسرهیل تحقیقرات  افزار های کامپیوتری

باعث افزایش فروش بیمه عمر نیرز مری شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری هستند.استفاده از  افزاربازاریابی بیمه عمر ،شبکه 

باعرث شبکه افزار ونررم افرزار هرای کرامپیوتری است.استفاده از  نرم افزارگردد ومهمترین گزینه برای فروش بیمه عمر ،شبکه و

عال در بیمه عمر می گردد ومهمترین گزینه های بهبود چهره تجاری شرکت های فعال بیمره بهبود چهره تجاری شرکت های ف

باعث کاهش هزینه بیمه عمرر مری شرود. ومهمتررین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری هستند.استفاده از  افزارعمر ،شبکه 

باعرث بره دسرت آوردن  نرم افزار های کرامپیوتریشبکه افزار واست .همچنین  افزارهای کاهش هزینه بیمه عمر، شبکه  گزینه

 مزیت رقابتی در بازاریابی بیمه عمر می گردد ومهمترین گزینه افزایش مزیت رقابتی ،نرم افزاراست.

 

 پیشنهادها ی کاربردی : -29

( مربوط به ایجاد یک شبکه اثر بخشی برای ابالغ اطالعات )توزیع ، ترفیع وقیمتدرخصوص فرضه اول؛ اقداماتی نظیر -1 

خدمات در زمینه بیمه عمر و همچنین ایجاد شبکه های درونی برای ارتباط بیشتر کارکنان با یکدیگر و همچنین با شبکه های 

فروش و ارائه خدمات سریعتر به مشتریان از طریق آگاهی آنها بوسیله ابزارهای اطالع رسانی نظیر موبایل می توان روابط بیشتر 

 ریان داشته باشیم. و بیشتر شرکت خدمات نرم افزاری خود را افزایش دهد. و صمیمی تری با مشت

در خصوص فرضیه دوم مبنی بر معناداری رابطه بین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری و تحقیقات بازاریابی اقداماتی -2

رسانی نظیر اینترنت و موبایل و کسب  نظیر فراهم کردن ظرفیت الزم برای معرفی کاالها و خدمات از طریق پایگاههای اطالع

اطالعات بروز در زمینه بازار بیمه عمر به مشتریان شرکت از طریق پایگاه داده، دادن خدمات مناسب مثل پرداخت غیر 

حضوری اقساط بیمه عمر برای رضایت مشتریان می تواند موثر باشد دادن دستگاه های پوز به شبکه فروش برای پرداخت 

 ان.اقساط مشتری

در خصوص فرضیه سوم مبنی بر معناداری رابطه بین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری و فروش؛ اقداماتی مانند داشتن -3 

لب تاپ و دستگاه پوز به بازاریابان و حضور آنها در محل و دادن خدمات سریع به مشتریان است. همچنین با ایجاد شبکه های 

در خصوص -4شعب خدمات صدور این بیمه نامه به مانند دیگر بیمه نامه ها سریع صورت گیرد. الکترونیکی بین نمایندگان و 

فراهم کردن فرضیه چهارم مبنی بر معناداری ارتباط بین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری و چهره تجاری؛ اقداماتی نظیر 

ها با مشتریان، میزان تبادل الکترونیکی داده ،تریانهای الکترونیکی فروش برای دستیابی مشاطالعات خدمات در پایانه

اتوماسیون پردازش دسترسی به فناوری اطالعات کارکنان و شبکه فروش خود را گسترش دهند مثالً فراهم آوردن و تجهیز 

مشتریان سفارشات مثل پرداخت اقساط و تعویض دفترچه بصورت الکترونیکی می تواند در ارائه یک چهره تجاری خوب در نزد 

 موثر باشد.
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در خصوص فرضیه پنجم مبنی بر معناداری ارتباط بین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری و هزینه؛ اقداماتی نظیر ایجاد -5 

 شبکه های فروش اینترنتی و هزینه کردن برای تبلیغات در بنرها و سایت های اینترنتی موثر می باشد.

عناداری ارتباط بین شبکه افزار ونرم افزار های کامپیوتری و مزیت رقابتی؛ اقداماتی در خصوص فرضیه ششم مبنی بر م-6 

نظیر برگزاری کارگاههای مجازی برای شبکه فروش بصورت متوالی، ایجاد شبکه های داخلی برای تبادل اطالعات و خدمات در 

خلی از طریق پست الکترونیک می تواند درون شرکت و مدیریت و نظارت از طریق شبکه های درونی همچنین ارتباطات دا

خدمات سریع را برای فروش بدهد. در واقع پایگاه داده شرکت خود را قوی تر کنند و به پایگاه داده های دیگر شرکت ها توجه 

 بکنند.

 

 پیشنهادات برای پژوهش های آتی-30 

به تنهایی بصورت گسترده بر هریک از ابعاد یوتری شبکه افزار ونرم افزار های کامپمطالعه و بررسی تاثیر هریک از ابعاد -1

 عملکرد بازاریابی. 

 مطالعه متغیرهای مورد بررسی را در شرکت های دیگر و با جغرافیای متفاوت. - 2

 

 منابع

 .28،  ص 31، ش فصلنامه تخصصی آسیا(، فناوری اطالعات تجارت الکترونیک و بیمه های الکترونیکی، 1380ابراهیمی، احمد ؛) -1

پژوهشنامه (، اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر، 1390اسفیدانی، محمدرحیم، دقیقی اصل، علیرضا و اسماعیلی، الهه ؛) -2

  .113-83،صص102، شماره مسلسل2، سال بیست وششم، شماره بیمه

 ،ناشر تهران:پوشش گستر.بازاریابی بیمه با تمرکز بر مذاکره(،1390اکبر زاده،رضا؛) -3

 ارائه و ایران بیمه صنعت در الکترونیکی بیمه سازی پیاده موانع شناسایی بررسی(، 1386، امیر و عالیخانی ، علی ؛)بهرامی  -4

 .56-29صص 86 شماره ، بیمه پژوهشنامه،  مناسب راهکارهای

 .،ناشر :تهران،دانشکده اقتصادیمبانی نظری وکاربردهای بیمه در ایران(،1386پور محمدی،سید حمید؛) -5

 ،ناشر :تهران،نشر علوم رایانه،مترجم عین اله جعفر نژاد قمی.شبکه های کامپیوتر(،1378وم،آندرواس ؛)تن با -6

،انتشارات تهران:دانشگاه پیام  فناوری اطالعات در مدیریت(،1386توربان،افرایم ولیدیز،دوروتی ومک لین،افرایم و وترب ،جیز؛) -7

  نور،مترجم حمید رضا ریاحی،جلد اول ،دوم وسوم.
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 .34،پیاپی 1شماره چشم انداز مدیریت بازرگانیصنعتی،

 .، چاپ اول ، انتشارات ناقوس مرجع مهندسی تجارت الکترونیک( ، 1390حسینی ، غنچه ؛ ) -9

بررسی رابطه بین پذیرش فناوری اطالعات وچابکی سازمان از دیدگاه مدیران ارشد سازمانهای دولتی (،1390رحمانی،گیتی) -10

 .دانشگاه آزاد،سنندجهمدان،
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