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 اثربخشی آموزش مهارت های فروش ) نیازسنجی( بر افزایش فروش بیمه عمر

 نرگس حسین نیا

 فروش بیمه عمر نماینده

Nargeshoseinnia1366@gmail.com 

 دارمریم زارع 

 نماینده جنرال بیمه

Mary_zaredar@yahoo.com 

 چکیده:

ی محصوالت جدید در ساازما  دارد  فاروش باه    های بازاریابی و توسعهامروزه فروش ، نقشی مکمل و ارزشمند بر فعالیت

-هاا نیاا اییاای نقا  مای     تادوی  برناماه هاای اساژرات،ید ، در اجارای        عنوا  یکی از منابع اصلی هوشمندی بازار، عاووه بار   

( پ،وه  حاضر به بررسیاثربخشی  ماوزش مااارت   1931به نقل از  قازاده و همکارا  ، Lyus,Roger and Simms,2011کند)

پژوهش شرکت کردند  آموز نفر از کارکنان بیمه در اینزبان 101های فروش ) نیازسنجی( بر افاای  فروش بیمه عمرپرداخت 

در ایا  پا،وه  از    تنن رسنید     100که پس از همگن سازی و تعدیل، یک کارمند از پژوهش حذف گردید و نمونه ها به 

جهنت انجنا     است  زیر سازه اصلی 11دارای  ال است کهؤس 52مژشکل از  نامهپرس نامه محقق ساخژه اسژیاده گردید  پرس 

نیر را )ید گروه کنژرل و ید گروه  زمای ( از نمایندگی های بیمه عمار انژخاا      111پ،وهشگر ،1931ای  پ،وه  در  غاز پاییا 

کردند  توش شد تا کارمندانی انژخا  شوند که در هیچ موسسه ای ماارتاای فروش را  موزش ندیاده باشاند  لاول دوره پا،وه      

ر میاا  ماارتاای فروش و نبود تیااوت اصالا اولیاه بای  دو     ید دست بود  هر دو گروه از نظ براى حصول المینا  از دوماه بود  

گروه انژخابا، پ،وهشگر در  غاز دوره از کارمندا  خواسژند تا به پرسشنامه  زمو  ماارت فروش پاسخ دهند  نژیجه  زمو  تی عاد   

روه کنژرل کمی تقریبا مشابه گاروه  ( نشا  داد، بدی  معنی که نمرۀ گ12/1<، پی  11/1وجود تیاوتا معنادار بی  دو گروه را )تی= 

        زمای  بود 

 فروش،بیمه عمر،نیازسنجی،اثربخشی،ماارت کلیدواژگان:
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 مقدمه 

کشورها دارند و درمیا  نق  و اهمیات جایگااه   ی اقژصادی امروزه صنایع خدماتی نق  اساسی و مامی در رشد وتوسعه

صنعت بیمه به عنوا  ید صنعت حمایت کننده برهیچ کس پوشیده نیست  از سوی دیگرافاای  رقابت در بازار صنعت بیمه ، اکثار  

-ناگایرناد، راه  هاا ی کسب و کار انداخژه است   بنابرای    مدیرا  ای  صنعت را به فکر چاره اندیشی برای حضور ماندگار در عرصه

های دسژیابی به ایا  ماا، ، باباود کیییات     ها را در پی دارد    از راههایی را بیابند که کسب رضایت بیشژر مشژریا  و وفاداری   

،باه نقال   1931گردد)ابوالحسانی، خدمات بیمه ای است بابودکیییت خدمات داخلی سازما  منجر به افاای  رضایت مشژریا  مای 

 ( 1931ازعباسی وصالحی،

شاود   بیماه در   ها تلقی میی   ی بیمه ، شاخصی برای توسعهی کشورهاست و توسعهصنعت بیمه از عوامل ما، توسعه

هاای مخژلا    هاای احژماالی ناشای از فعالیات    کنار ساایر بخا  هاای اقژصاادی، نقا  برجساژه ای دارد و باا پوشا  خساارت         

دهد و افاای  سرمایه گذاری نیاا نقا    گذاری را افاای  میو افاای   سرمایه دهدی سرمایه گذاری را افاای  میاقژصادی،انگیاه

 ( 1931ی کشور دارد) قازاده، جندقی وخلیل ،زیادی در رشد و توسعه

ی عمر در جاا  کنونی یکی از اباارهاای ماا،   ها ، بیمه نامه های عمر موقعیژی ممژاز دارند   بیمهدرمیا  انواع بیمه نامه

 ( 1931به نقل از  قازاده و همکارا  ،  1931 ید)مار را و رجبیا ،های مژعددی از    به عمل میده و اسژیادهاقژصادی بو

الملل بیمه مرکای، شرکت های بیمه دارای تعداد حادود  بی اداره کل روابط عمومی و امور لبق گاارش های دریافژی از 

درصااد باوده    5/1ساال اخیار سااالنه     ۶نسبت بازخریدی ای  بیماه هاا لای     میلیاو  بیمه نامه عمر و سرمایه گذاری هسژند و 1

باال    1939تاا  رر   1933بررسای ها نشاا  می دهاد تعاداد بیمااه ناماه هاای عمار شارکت هاای بیماه لای ساال هاای            .است

توا  از های عمر میبیمهاز  ثار رشد داشژه است   درصد 1۸0 حدود 1933فقره بوده که ای  میاا  نسبت به سال  ۳،۹1۹،۹,۳ بر

های خرد افراد به سوی بساژر مناساب ، تحریاد بخا  هاای      تامی  شرایط مطلو  برای خود و بسژگا  در  ینده ، هدایت سرمایه

 ( 1931اقژصادی و     نا  برد ) قازاده ، جندقی و خیلیل ،

حصوالت جدید در ساازما  دارد  فاروش باه    ی مهای بازاریابی و توسعهامروزه فروش ، نقشی مکمل و ارزشمند بر فعالیت

-هاا نیاا اییاای نقا  مای     عنوا  یکی از منابع اصلی هوشمندی بازار، عاووه بار تادوی  برناماه هاای اساژرات،ید ، در اجارای          

 ( 1931به نقل از  قازاده و همکارا  ، Lyus,Roger and Simms,2011کند)

 وضرورت پژوهشبیان مسئله 
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ها وابساژه باه   یافژه امروزی ، شرکت های موفق تناا از دارایی های ملموس سود نمی برند، بلکه   براساس دان  توسعه 

باه نقال از    Guthrie,2001شاا  هساژند)  دسژرسی به به الوعات غیرملموس و خلق دان  به عنوا  منابع مامی برای موفقیات 

کسب رضایت عوامل پر اهمیت بارای مشاژریا  باه نحاوه     »کنند که که از لریق های پیشرو سعی می( امروزه شرکت1935 یینی ،

سود  وریشا  را افاای  دهند  درسازما  های خدماتی عامل ما، و حیاتی در جات کسب مایت رقابژی پایادار، کارکناا    « ممک  

طالعات مربوط باه  (  م1931به نقل از عباسی و صالحی ، 1933ی انسانی( است )ابااری و رنجبریا  ،شایسژه و خدمت محور)سرمایه

های بازاریابی داخلی از لریق نیور و ایجاد انگیااه در کارکناا  ، رقابات پاذیری ساازما  را      ای  زمینه حاکی از    است که فعالیت

 ( 1931به نقل از عباسی و صالحی ، Ahmed et al,2003ها را ارتقا می دهد)بابود بخشیده و شایسژگی

 مسالله  که کجا هر و شود می گرفژه نظر در ریای برنامه فرایند ضروری و اساسی های مولیه از یکی عنوا  به نیازسنجی

 برناماه  هر منطقی مبنای و شود می یاد مکرر لور به نیازسنجی از ،باشد مطرح  موزشی تدابیر از ایمجموعه اتخار و لرحاا تدوی 

 دارناد،  ساروکار   ماوزش  با که سازماناایی تمامی در و جاا  رسراس در  موزشی ریاا  برنامه نیازهاست  از ای مجموعه یا نیاز وجود

  باشند  داشژه ای کننده قانع دالیل خوی ،  موزشی لرحاای و ها برنامه تدوی  برای ناگایرند

 جواماع  و ساازماناا  گروهااا،  افاراد،  نیازهای    براساس که است الوعات تحلیل و  وری جمع فرایند واقع در نیازسنجی

 فناو   از گیاری  دربااره  نااتوانی  از شرکژاا بود  ناموفق که داده نشا  ها بررسی( 1933، )اسماعیلیگیرد می قرار اییشناس مورد

 مشاژری  رضاایت  باه  را بیشاژر  ساود  گرفژندوکسب نادیده را مصرف الگوی تغییرات و بازار تحوالت ها شرکت ای  .است بازاریابی

 .دادند ترجیح

 قلماداد  محصاول  میژاوا   ساازد،  بار ورده  را نیاازی  یا دهد ارائه خدمژی که را چیای هر است، بشر نیاز زاییده محصول

 ید ارضای به قادر که چیای از است عبارت دیگرمحصول عبارت به .است وعقاید خدمات ها، سازما  ها، مکا  افراد، شامل کردکه

 را فارد  هاای  خواساژه  کاه  اندازه هر به محصوالت .است  فرد در شده احساس محرومیت حالت ی کننده بیا  نیاز .باشد خواسژه

است)روساژا ، داور و   خواساژه  رفع توانایی وتقاضا نیازهاست ساخژ  بر ورده شکل بازاریابی، در خواسژه.ارزشند دارای کنند بر ورده

ی  فاروش بیماه   برای  اساس پ،وه  حاضر به بررسی اثربخشی  موزش ماارت های فروش ) نیازسنجی( بر افاا(  1931ابراهیمی،

 عمر می پردازد   

 

 اهداف پژوهش  

 هدف اصلی
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 اثربخشی  موزش ماارت های فروش ) نیازسنجی( بر افاای  فروش بیمه عمر 

 اهداف فرعی

 اثربخشی  موزش ماارت معرفی جائیات و پوش  های بیمه عمر بر افاای  فروش بیمه عمر  1

 فروش بیمه عمراثربخشی  موزش ماارت اسژیاده از زبا  بد  بر افاای    5

 اثربخشی  موزش ماارت پرس  و پاسخ با مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر  9

 اثربخشی  موزش ماارت اسژیاده از پرس  های کلیدی بر افاای  فروش بیمه عمر  1

 اثربخشی  موزش ماارت زبا  بد  مناسب بر افاای  فروش بیمه عمر  2

ز لوگوی شرکت بیمه بار افااای  فاروش    اثربخشی  موزش ماارت پوش  و لباس رسمی و اسژیاده ا  ۶

 بیمه عمر

اثربخشی  موزش ماارت بیا  نمونه هایی که از بیمه عمر باره مند شده اند بر افااای  فاروش بیماه      1

 عمر

 اثربخشی  موزش ماارت اسژیاده از نا  افراد معژمد که بیمه شده اند بر افاای  فروش بیمه عمر  3

 اهداف مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر اثربخشی  موزش ماارت شناخژ   رزوها و  3

 اثربخشی  موزش ماارت تعری  و تمجید از مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر  11

 اثربخشی  موزش ماارت ترسی،  ینده در نظر مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر  11

 

 زندگی)عمر( های بیمه

 وجوهی یا وجه دریافت ازای در که کند می تعاد لرفی  از یکی    موجب به که است لرفه دو قراردادی زندگی، بیمه

 ید در شخص حیات یا شخص فوت .بپردازد معینی شخص فوت یا زندگی صورت در اقساط به یا یکجا را ای سرمایه دیگر ازلرف

 میااا   .اسات  شاده  بیماه  شخص گر، بیمه تعاد موضوع بنابرای  .شود می تضمی  بیمه نوع ای  در که است خطری معی ، زما 

 با ارتبالی شده، بیمه مبل  یعنی گر، بیمه تعاد

 ( 1933 ن،اد، کاظ، و زاده شود)حس  می تعیی  گذار بیمه پیشنااد به و ندارد شده بیمه واقعه بروز از ناشی غرامت

 

 بیمه فروش
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 فاروش  از که تعرییی باژری  .دارد زیادی اهمیت بیمه فروش و عرضه نحوه است؛ نامحسوس خدمژی بیمه، که از نجایی

  :است شرح ای  به کرد ارائه توا  می بیمه

 محصول که شکلی به مشژری هدایت همچنی  و دارد نیاز را    که چیای خرید منظور به مشژری به کمد یعنی فروش

 زیاادی  تاوش  باالقوه،  مشژریا  با ارتباط چگونگی و بیمه فروش نحوه درخصوص امروزه .کند للب را فروشنده لرف از شده ارائه

 فروشانده  ( 1933 نا،اد،  کاظ، و زاده )حس  پذیرد انجا  باید زیادی اقدامات هنوز شده انجا  های توش باوجود .گیرد می صورت

 بیا  عمر بیمه خرید از را خود خواسژه و ایده نظر، تا کند کمد مشژری به فروش مراحل در که است ای فروشنده موفق، و خو 

 قبل از برنامه و لرح ید اساس بایدبر بلکه دهد انجا  اتیاقی را امر ای  تواند نمی فروشنده .بگیرد تصمی، نیس به اعژماد با و کند

 به را خود ای حرفه وجاه تجربه، با فروشنده ید .دهد انجا  را امر ای  دارند، مشژری و فروشنده که هایی موقات در و شده تعیی 

 تا کنند عمل چگونه ای حرفه های درفعالیت که دهد می  موزش خود کارکنا  به و کرده حیظ کارگاار یا گر بیمه نماینده عنوا 

 ( 1933ن،اد، کاظ، و زاده )حس  دارد فروشنده به بسژگی فروشنده موفقیت عد  یا موفقیت عبارتی، به .شوند موفق

 " باشد باید  نچه و " هست  نچه " میا  فاصله ) نیازها شناسایی " از) عبارتست  موزشی ( نیازهای تعیی  ) سنجی نیاز

 حذف شود یا و کاه  یافژه باید که نیازهایی انژخا  ترتیباولویژو به  ناا بندی درجه و

 محسو  ریای برنامه ناپذیر جدایی جاء سنجی نیاز لحاظ بدی  الوعات؛ به درسی و  موزشی برنامه بود  مژکی بدلیل

 برنامه مبنای لحاظ بدی  و گردد مقاصد و اهداف    تحقق میاا  و اهداف مقاصد، شناسایی به منژج تواند می سنجی نیاز می شود

 ( 1935کوتی، معصومی)است گذاری سرمایه و توجه تامل، جاژشایسژه همی  به و میگیرد قرار ریای

 بازاریابی

 هاای  وخواساژه  نیازها شناخت    اصلی وظییه که است مدیریت دان  ما، های شاخه از یکی بازار مدیریت و بازاریابی

 بااالخص  و نیازها با لرف ید دیگری از هرزما  از بی  امروزی جوامع که چرا . باشد می منابع مبادله لریق از  ناا رفع و انسانی

 خواساژه  جوابگوی موجود محدود منابع با باید ومدیرا  بوده مواجه منابع کمبود با دیگر لرف از و انساناا افاو  روز های خواسژه

 هاا  دانساژه  و ها ماارت از ای مجموعه با و شژافژه اقژصاد عل، یاری به مدیریت دان  که اینجاست در و باشند افراد نامحدود های

 مای  همات  منابع تبادل وسیله به  ناا کرد  برلرف و نیاز تشخیص به نیا بازاریابی و دارد محدود منابع از باینه اسژیاده در سعی

 ( 1939و پاسوری، گمارد)نج   بادی

 چیست؟ بدن زبان
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 است حروفی اشارات مانند و حرکات غیرلیظی است  ارتباط از شد  زبا  بد  بخشی دیده و دید  لریق از پیا  انژقال

 می را هایی جمله ، مژیاوت های موقعیت در اشارات و حرکات پیوسژگی.سازد می را کلمات و گرفژه قرار دیگر ید کنار در که

 .کندمی منژقل را مخژل  هایی پیا  که سازد

 صاادقانه  زبانی بد  زبا    ، بود   گاهانه نیمه و وی از صادره اشارات و حرکات با  دمی روا  نادید ارتباط به توجه با

 پیا  انژقال و مخالب با باژر ارتباط برقراری در را ما بد  زبا  .کند می  شنا وگو گیت ماورای حقایق به را ما بد  زبا  . است تر

 .دهدمی یاری هایما 

 تعریف مذاکره

ای تعریا  کارده   فرهنگ ماری  وبسژر مذاکره را عمل یا فرایند گیت و گو با دیگری برای دسژیابی به توافق بر سر مسلله

موافقات ناماه   است در فرهنگ امریک  هریژیج مذاکره به صورت عمل یا فرایند گیت و گو با دیگرا  برای دسژیابی به توافق یا یاد  

گیت و گویی که هدف    دسژیابی به ید توافق است، تعرییی است که فرهناگ اکسایورد از ماذاکره ارائاه داده       تعری  شده است

  Bazerman & Neal,  1331111۶است  )

 روش تحقیق

 ها  نمونه -1

از  کارمناد در این پژوهش شرکت کردند که پس از همگن سااز  و عدادی ی یا      نفر از کارکنان بیمهآموز زبان 101

ی جاوانررین و منان عارین    39/ 3عن رسید.. میانگین سن این افراد در مجماو    100پژوهش حذف گردید و نمونه ها به 

شدند و ساح  بناندگی    انرخاب کرجدر   نمایندگی ها  بیمه عمرها از ساله بودند. نمونه 47ساله و   28آنها به عرعیب  

 آنها حدوداً مروسط بود.  آموزش

 ابزار پژوهش -2

 اسرفاده گردید.                                     محقق ساخرهنامه در این پژوهش از پرسش

سازه ها  اصالی ایان پرسشانامه عتاار      .است  زیر سازه اصلی 11دارا   ال است کهؤس 22مرشک  از  نامهپرسش 

مهاار  اسارفاده از    -مهار  پرسش و پاسخ باا مشارر    -مهار  اسرفاده از زبان بدن -مهار  مدرفی جزئیا بودند: از 

مهار   -مهار  پوشش و لتاس رسمی و اسرفاده از لوگو  شرکت بیمه -مهار  زبان بدن مناسب -پرسش ها  کلید 

مهاار  شاناخرن    -ام افراد مدرمد که بیمه شده اندمهار  اسرفاده از ن -بیان نمونه هایی که از بیمه عمر بهره مند شده اند

 مهار  عرسیم آینده در نظر مشرر  -مهار  عدریف و عمجید از مشرر  -آرزوها و اهداف مشرر 

  .این آزمون را نشان می دهدا  روایی سازه ییبوده و نرایج عحلی  عامل 86/0 پرسشنامه آلفا  کرونتاخ
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 روش گردآوری اطالعات   -3

آزماایش  از   گاروه  یا  کنرارل و   یا  گاروه  را )نفار    100ی پژوهشگر1394انجام این پژوهش در آغاز پاییز جهت 

ا  مهارعها  فروش را انرخاب شوند که در هیچ موسنه  کارمندانیانرخاب کردند. عالش شد عا  نمایندگی ها  بیمه عمر

ی  دست بودن هر دو گروه از نظار میازان    نان ازبراى حصول اطمی بود.  دوماه. طول دوره پژوهش آموزش ندیده باشند

خواسارند عاا باه     کارمنادان از  دورهو نتود عفاو  اصلى اولیه بین دو گروه انرخابىی پژوهشگر در آغااز   مهارعها  فروش

وجاود عفااوعى مدناادار باین دو گاروه را      عادم    1پاسخ دهند. نریجه آزمون عی )جدول  مهار  فروشآزمون  پرسشنامه

 گروه آزمایش بود.      عقریتا مشابه  نشان دادی بدین مدنی که نمرۀ گروه کنررل کمی 02/0<ی پی  17/1)عی= 

 در پیش آزمون مهارت فروش: نتايج آزمون تی مستقل 1جدول 

 

 متغیرها گروه تعداد میانگین تی سطح پی

13/0 17/1 12/3            

11/3 

20           

20 

 کنررل

 آزمایش

 مهارت فروش

 باشند.            در ی  سح  می مهار  فروشعوان این گونه نریجه گرفت که هر دو گروه از نظر بنابراینی می 
     

 تحلیل داده ها -4

داده کارکناان  مرفاو  مجدداً عنت اولیه باه   گروهدر دو  مهار  فروشماهه و فراگیرى  دوماهایان ی  دوره پس از پ

آزمون اسرفاده گردیاد. بارا  پای باردن باه فرایناد       ی از آزمون عی منرق  در پسفروششد. جهت بررسی میزان افزایش 

آزمون باا یکادیگر مقایناه    آزمون و پسی دو گروه کنررل و آزمایش با اسرفاده از آزمون عی وابنره در پیشمهار  فروش

 ایایى هر دو آزمون نیز به وسیله آلفا  کرونتاخ محاسته گردید.         پگردیدند. 

 نتايج                      -5

                                                                                                        تاثیر دارد   موزش ماارت معرفی جائیات و پوش  های بیمه عمر بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه اول:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  27/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 2گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

کاه بار پایاه     بین کارکناان بیماه عمار   در  درفی جزئیا آموزش مهار  م ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  01/0پی=

 گردد.  فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می روانشناسی آموزش ویادگیر  و مهار  ها  فروش است

 آزموندر پسمهارت معرفی جزئیات : نتايج آزمون تی مستقل 2جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی
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11/1 27/2 21/3             

10/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

 ماارت معرفی جائیات

                                                                                                         تاثیر دارد    موزش ماارت اسژیاده از زبا  بد  بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه دوم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  32/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 3گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

که بر پایاه   بین کارکنان بیمه عمردر اسرفاده از زبان بدن آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  021/0پی=

 گردد.  فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می روانشناسی آموزش ویادگیر  و مهار  ها  فروش است

 آزموندر پسمهارت معرفی جزئیات : نتايج آزمون تی مستقل 3جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

121/1 32/2 49/3             

98/2 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

 اسژیاده از زبا  بد 

 

 تاثیر دارد   موزش ماارت پرس  و پاسخ با مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه سوم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  98/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 4گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

کاه   بین کارکنان بیمه عمار در پرسش و پاسخ با مشرر  آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  002/0پی=

 گردد  فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می اسی آموزش ویادگیر  و مهار  ها  فروش استروانشنبر پایه 

 آزموندر پسمهارت معرفی جزئیات : نتايج آزمون تی مستقل 4جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

112/1 98/2 69/3             

11/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

 مشژریپرس  و پاسخ با 

 تاثیر دارد   موزش ماارت اسژیاده از پرس  های کلیدی بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه چهارم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  22/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 2گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

عواند باعث افازایش  می اسژیاده از پرس  های کلیدیآموزش مهار   ی وجود دارد. این بدان مدناست که  027/0پی=

 گردد.  فروش بیمه عمر

 آزموندر پسمهارت معرفی جزئیات : نتايج آزمون تی مستقل 5جدول 
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 متغیر گروه تعداد میانگین تی پیسطح 

120/1 22/2 32/3             

04/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

اسژیاده از پرس  های 

 کلیدی

 

 تاثیر دارد   موزش ماارت زبا  بد  مناسب بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه پنجم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  29/3)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 6گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

که بار پایاه    بین کارکنان بیمه عمردر ماارت زبا  بد  آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  002/0پی=

 گردد فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می ی آموزش ویادگیر  و مهار  ها  فروش استروانشناس

  

 آزموندر پسمهارت زبان بدن مناسب : نتايج آزمون تی مستقل 6جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

112/1 29/3 79/3             

08/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

 ماارت زبا  بد 

 

  موزش ماارت پوش  و لباس رسمی و اسژیاده از لوگوی شرکت بیمه بر افاای  فروش بیمه عمار  فرضیه ششم:

 تاثیر دارد 

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  37/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 7گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

که بر  بین کارکنان بیمه عمردر پوش  و لباس رسمی آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  033/0پی=

 گردد. فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می روانشناسی آموزش ویادگیر  و مهار  ها  فروش استپایه 

  
 آزمون: نتايج آزمون تی مستقل مهارت مهارت پوشش و لباس رسمی جزئیات در پس0جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

133/1 37/2 46/3             

16/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

ماارت پوش  و لباس رسمی 

 جائیات
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تااثیر   که از بیمه عمر باره مند شده اند بر افاای  فروش بیمه عمر موزش ماارت بیا  نمونه هایی  فرضیه هفتم:

 دارد 

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  82/3)عای=  عمار فاروش بیماه   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 8گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

 بیان نمونه هایی که از بیماه عمار بهاره مناد شاده اناد      آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  002/0پی=

 گردد.  فروش بیمه عمرعواند باعث افزایش می

 آزموندر پس نمونه هايی که از بیمه عمر بهره مند شده اند: نتايج آزمون تی مستقل 8جدول 

 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

112/1 82/3 92/3             

18/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

نمونه هایی که از بیمه عمر 

 باره مند شده اند

 

 تاثیر دارد   موزش ماارت اسژیاده از نا  افراد معژمد که بیمه شده اند بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه هشتم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  34/2)عای=  فاروش بیماه عمار   در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 9گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

فروش عواند باعث افزایش می اسرفاده از نام افراد مدرمدآموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  036/0پی=

 گردد.  بیمه عمر

 

 

 

 آزموندر پساستفاده از نام افراد معتمد مهارت : نتايج آزمون تی مستقل 9جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

136/1 34/2 28/3             

11/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

 نا  افراد معژمداسژیاده از 

 

 تاثیر دارد   موزش ماارت شناخژ   رزوها و اهداف مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه نهم:
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وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  93/3)عای=  فروش بیماه عمار  در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 10گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

عواناد باعاث   مای شاناخرن آرزوهاا و اهاداف مشارر      آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  003/0پی=

در حاین  شود عاا افاراد   دهد که ماهیت و روش آموزشى ستب مىنان نشان مىچگردد. نرایج هم فروش بیمه عمرافزایش 

 اسررس خود را بهرر مدیریت کنند.     عدام  با مشرر  

  

 آزموندر پسشناختن آرزوها و اهداف مشتری مهارت : نتايج آزمون تی مستقل 11جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

113/1 93/3 69/3             

09/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

شناخژ   رزوها و اهداف 

 مشژری

 

 تاثیر دارد   موزش ماارت تعری  و تمجید از مشژری بر افاای  فروش بیمه عمر فرضیه دهم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشدر پاسخ به این پرسش که آیا عفاو  مدنادار  میان 

ی  01/2)عای=  فروش بیماه عمار  در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می11گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

عواناد باعاث افازایش    مای  عدریف و عمجیاد از مشارر   آموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  042/0پی=

 . گردد فروش بیمه عمر

 آزموندر پستعريف و تمجید از مشتری مهارت : نتايج آزمون تی مستقل 11جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

145/1 01/2 36/3           

21/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

ماارت تعری  و تمجید از 

 مشژری

 

 

 تاثیر دارد  افاای  فروش بیمه عمر موزش ماارت ترسی،  ینده در نظر مشژری بر  فرضیه يازدهم:

وجاود دارد یاا خیار از آزماون عای منارق         گروهدر دو  فروشکه آیا عفاو  مدنادار  میان  فرضیهدر پاسخ به این 

ی  77/4)عای=  فروش بیماه عمار  در  گروهدهد عفاو  مدنادار  میان دو نشان می 12گونه که جدول اسرفاده گردید. همان

عواند باعاث افازایش   می ترسی،  ینده در نظر مشژریآموزش مهار   ی وجود دارد.. این بدان مدناست که  001/0پی=

 گردد..      فروش بیمه عمر
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 آزمون: نتايج آزمون تی مستقل مهارت ترسیم آينده در نظر مشتری در پس12جدول 

 متغیر گروه تعداد میانگین تی سطح پی

111/1 77/4 98/3             

10/3 

20           

20 

 آزمایش

 کنررل

ترسی،  ینده در نظر 

 مشژری

 

 نتایج با توجه به نتایج فرضیات به نتایج آماری و پیشینه ای آن پرداخته می شود:

با توجه به نژایج  ماری  موزش ماارت معرفی جائیات در بی  کارکنا  بیمه عمر که بر پایه روانشناسی  موزش ویادگیری 

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد   و ماارت های فروش است می

ادگیری و مااارت هاای    موزش ماارت اسژیاده از زبا  بد  در بی  کارکنا  بیمه عمر که بر پایه روانشناسی  ماوزش ویا  

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد   فروش است می

 موزش ماارت پرس  و پاسخ با مشژری در بی  کارکنا  بیمه عمر که بر پایه روانشناسای  ماوزش ویاادگیری و مااارت     

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد های فروش است می

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد   می کلیدی اسژیاده از پرس  های موزش ماارت 

در بی  کارکنا  بیمه عمر که بر پایه روانشناسی  موزش ویادگیری و ماارت های فاروش  ماارت زبا  بد   موزش ماارت 

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردداست می

 دارد 

که بر پایه روانشناسی  موزش ویادگیری و مااارت هاای   در بی  کارکنا  بیمه عمر پوش  و لباس رسمی  موزش ماارت 

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد فروش است می

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد    موزش ماارت بیا  نمونه هایی که از بیمه عمر باره مند شده اند می

 ای  فروش بیمه عمر گردد   تواند باعث افا موزش ماارت اسژیاده از نا  افراد معژمد می

دهد که نا  نشا  ماچتواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد  نژایج هم موزش ماارت شناخژ   رزوها و اهداف مشژری می

 شود تا افراد در حی  تعامل با مشژری اسژرس خود را باژر مدیریت کنند     ماهیت و روش  موزشا سبب ما

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد   از مشژری می موزش ماارت تعری  و تمجید 

 تواند باعث افاای  فروش بیمه عمر گردد می ترسی،  ینده در نظر مشژری ماری  موزش ماارت 

 محدودیت ها
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