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نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه
(مطالعه موردی بیمه پارسیان در استان مازندران)

سیده زینت شریفی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی -بیمه ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بابل
s.sharifi15@yahoo.com

چکیده
این تحقیق با استفاده از شش فرضیه و مبانی نظری موجود به بررسی نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید
مشتریان در صنعت بیمه پرداخت .واحد جامعهی آماری این تحقیق ،کلیه مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران می باشد .هر
چند که از آمار دقیق این مشتریان اطالعاتی در دسترس نیست ولی بر اساس اطالعات بدست آمده از مدیران ارشد بیمه ،تعداد
مشتریان این بیمه در استان مازندران  0222نفر می باشد .بر اساس فرمول جامعه آماری نامحدود 002 ،نفر است .از این رو تعداد
 002پرسشنامه بین مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع گردید که اطالعات
بدست آمده از آنها توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل شده است .نتایج تحقیق نشان می دهد که کیفیت مطلوب خدمات تأثیر
مثبتی برارزش ویژه و ارزش ادراک شده دارد و ارزش ویژه برند نیز تأثیر مثبتی بر ترجیح برند و قصد خرید مشتریان دارد.
واژه های کلیدی :کیفیت خدمات ،برند ،قصد خرید ،صنعت بیمه

www.SID.ir

1

Archive of SID

مقدمه
امروزه رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسئله راهبردی کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت می
کنند ،شناخته شده است .سازمانهایی که به سطح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند ،سطوح باالتری از رضایتمندی مشتریان
را به عنوان مقدمه ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت (حسینی و قادری .)9031 ،مشتریان امروزی بدنبال
محصولی می باشند که به بهترین وجه نیازها ،خواسته ها و سلیقه های آنها را برآورده سازد و از کیفیت و قیمت مناسبی نیز برخوردار
باشد .از این رو ،ارزیابی کیفیت کاالها و خدمات برای سازمانهای تولیدی و خدماتی بیش از پیش اهمیت یافته است .بنابراین،سازمانهای
امروزی اغلب به دنبال یافتن راهکارهایی می باشند که بتوانند هرچه بهتر کیفیت کاالها و خدمات خود را بسنجند و در جهت ارتقای
آن برآیند(.انواری رستمی.)9031،
مطالعات متعدد نشان داده است که سطوح باالی رضایت مشتری و حفظ مشتری به شدت وابسته به یکدیگر و وابسته به سودآوری
شرکت می باشد  .این مطالعات گویای آن است که هزینه بدست آوردن مشتری جدید نسبت به نگهداری مشتری موجود به  5برابر
زمان پول و منابع بیشتر نیاز دارد  .همانگونه که نیازهای مشتریان متنوع تر می شوند  .رقابت شدیدتر و رسیدن به سطح باالی
رضا یت مشتری برای بقاء شرکت ضروری خواهد بود  .هر شرکتی که در آن  ،سطح رضایت مشتری پایین باشد  ،پایگاه مشتری در
آن تضعیف شده و در این صورت شرکت سهم بازار خود را از دست می دهد (.بازیار.)9031،
بدون تردید ایجاد رضایت درمشتریان و حتی به شوق آوردن ایشان از کیفیت خدمات ،در وهلۀ اول نیازمند شناخت نیازها و خواسته
های ایشان و سپس انتقال این خواسته ها به موقعیتی است که محصوالت و خدمات تولید می شود .این امر با توجه به پیچیده شدن
روزافزون سیستم های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ،خود به خود اتفاق نمی افتد ،بلکه به روشها و رویه هایی نظام مند نیاز داردکه
این مفاهیم را به فرایندی سازمانی مبدل کند از طرفی تغییر خواسته ها ،نیازها و انتظارات مشتریان یک واقعیت انکارناپذیر است،
بنابراین ابتدا باید مشخص شود که مشتری چه می خواهد و سپس در جستجوی وسیله تحقق آن برآمد(منصوری .)9030،
در این فصل بیان مسأله  ،ضرورت و اهمیت موضوع  ،اهداف و فرضیات تحقیق و در پایان تعریفی از واژه های تخصصی تحقیق ارائه
می گردد.
با توجه به افزایش روز افزون رقابت در صنایع و بخشهای خدماتی ایجاد برندهای قدرتمند در این صنایع اهمیت زیادی دارد .یکی از
اصلی ترین عوامل که به ایجاد یک برند قدرتمند کمک می کند،سرمایه گذاری و بهبود کیفیت خدمات است .امروزه ،رقابت برای
بهبود کیفیت خدمات به عنوان یک مسأله راهبردی کلیدی برای سازمان هایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند ،مطرح است .
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سازمانایی که به سطوح باالتری از کیفیت خدمات دست می یابند ،سطوح باالتری از رضایت مندی مشتریان را به عنوان مقدمه ای
برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار جلب میکنند(گو و همکاران )0223،امروزه صنایع خدماتی با سرعت بیشتری در مقایسه با
صنایع تولیدی در جهان در حال رشد و توسعه هستند .صنایع خدماتی هزینه های ملموس کمتری در مقایسه با صنایع تولیدی به
صاحبان صنایع تحمیل می کنند و به همین خاطر حاشیه سود باالتر و ریسک از دست دادن هزینه صرف شده کمتری به همراه
دارند .این مزایا در صنایع خدماتی منجر به جذابیت بیشتر صنایع خدماتی در سالهای اخیر شده و رقابت در این صنایع شدت بیشتری
نسبت به گذشته پیدا کرده است .امروزه صرفاً ارائه خدمات برای مشتری کافی نیست و رقابت برای بهبود کیفیت خدمات به عنوان
یک مسأله راهبردی و کلیدی برای سازمانهایی که در بخش خدمات فعالیت میکنند ،مطرح است .شرکت هایی بقاء می یابند که
خدمات باکیفیت تری به مشتریان ارائه دهند و رضایت آنها را به بهترین شکل ممکن جلب کنند .هرچه کیفیت خدمت بهبود یابد،
خدمت در نگاه مشتری ارزش ریالی و روانی بیشتری پیدا می کند و منجر به توسعه ارزش ادراک شده و ارزش ویژه برند خدماتی
ازمنظر مشتری میگردد .در این حالت مصرف کنندگان خدمات ،آنها را باارزش تر تصور می کنند و درذهن شان ترجیح و برتری
نسبت به آن خدمت شکل می گیرد .در نهایت ترجیح برند ایجاد شده نیز قصدخرید و فرایند رفتار خرید را در مشتر ی تحریک می
کند (.ابراهیمی و همکاران .)9010،یکی از صنایع خدماتی که در سال های اخیررشد بسیار فراوانی به خصوص در ایران داشته و
حاشیه سود بی نظیرش حجم انبوهی از سرمایه گذاران را به سوی خود جلب کرده است ،صنعت خدمات بیمه است .در سالهای اخیر
تعداد شرکت های بیمه به طور چشم گیری افزایش یافته است که مؤید این ادعاست .به نظر میرسد در چنین شرایطی صنعت بیمه
تاحدی به مرز اشباع رسیده است شرکت های بیمه موجود نیز در شرایط رقابتی شدیدی به سر می برند و حفظ سهم بازار موجود
امری بسیار مشکل و ضروری برای این شرکت های بیمه است .در چنین شرایطی برای صنعت بیمه ،کیفیت خدمات می تواند ،راه
حلی مطلوب برای حفظ یا جذب مشتری باشد .شرکت های بیمه ای که به این امر پی برده و خدماتی با کیفیت مطلوب و مشتری
پسند ارائه دهند ،در دید مشتری ارزش می یابند .بنابراین با توجه به اهمیت موضوع سوال اینجاست که کیفیت مطلوب خدمات در
صنعت بیمه تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برندو قصد خرید مشتریان در صنعت بیمه دارد؟
موجودیت شرکت های بیمه و رشد آنها برای ایفای هرچه بهتر نقششان در صحنه اقتصادی کشور،تا حد زیادی به تمایل مشتریان به
ارتباط با شرکتهای بیمه بستگی دارد .کیفیت خدمات به عنوان یک اهرم استراتژیک ،نقش ویژه ای در موفقیت شرکت های بیمه
دارد .از طرف دیگر ،توجه به برند ،ایجاد و حفظ آن در فروش با قیمت باالتر محصوالت و خدمات به کسب و کارها کمک می کند و
نیز به مشتریان در حین خرید احساس امنیت و آرامش می بخشد و می تواند برای سازمان ارزش آفرینی کند.بهبود کیفیت خدمات
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بطور تاثیرگذاری می تواند مزایایی در محصوالت و خدمات ا ز جمله افزایش قصد خرید ،هزینه های کمتر،افزایش فروش ،اولویت
بندی های قیمت و وفاداری مشتریان ایجاد کند(بی آزار.)9019،
تاکنون تحقیقات اندکی در مورد رابطۀ بین کیفیت خدمات شرکت و ارزش ویژه برند انجام پذیرفته است ،از این رو لزوم توجه به
نقش کیفیت خدمات در ارتقاء ارزش ویژه برند و در نهایت بهبود ترجیح مشتریان نسبت به برند شرکت در مقایسه با برندهای رقبا و
افزایش قصد خرید آنها از شرکت ،از عوامل مؤثر در جذب و حفظ مشتریان به شرکت های خدماتی می باشد و باید به عنوان یک
عامل اساسی در بازاریابی خدمات مورد توجه قرار گیرد.
با توجه به توضیحات فوق می توان سوالت زیر را برای این تحقیق متصور شد:
 .9کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه چه تأثیری بر ارزش ویژه برند دارد؟
 .0کیفیت مطلوب خدمات چه تأثیری بر ارزش ادراک شده دارد؟
 .0ارزش ادراک شده چه تأثیری بر ارزش ویژه برند دارد؟
 .1ارزش ویژه برند چه تأثیری بر ترجیح برند دارد؟
 .5ارزش ویژه برند چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان دارد؟
 .6ترجیح برند چه تأثیری بر قصد خرید مشتریان دارد؟
فرضیه های تحقیق
فرضیه اول :کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
فرضیه دوم :کیفیت مطلوب خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش ادراک شده دارد.
فرضیه سوم :ارزش ادراک شده تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
فرضیه چهارم :ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر ترجیح برند دارد.
فرضیه پنجم :ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر قصد خرید مشتریان دارد.
فرضیه ششم :ترجیح برند تأثیر معنی داری بر قصد خرید مشتریان دارد.
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مدل مفهومی تحقیق
با توجه به موضوع تحقیق ،مدل مفهومی زیر برای انجام تحقیق حاضر ارائه شده است.

(شکل  ) 9مدل مفهومی تحقیق

تعریف واژه ها ،مفاهیم و متغیرها
خدمات : 9خدمات در مفهوم اقتصادی به فعّالیتی گفته می شود که انجام آن مبتنی بر وجود یک تقاضا است و برای آن در بازار
مربوطه قیمتی وجود دارد .خدمت یعنی کاالیی اقتصادی و غیرفیزیکی که شخص ،بنگاه یا صنعت برای استفادۀ دیگران تولید کرده
است و هر بنگاهی که محصول آن کاالی غیر مرئی و غیر ملموس باشد به عنوان بنگاه خدماتی شناخته می شود(.طالقانی و میر
موسوی .)9012 ،
کیفیت خدمات : 0عبارت است از توجه مستمر سازمان به برآورده ساختن نیازها و خواسته های مشتریان( مشرف و همکاران )9036،
Service
Quality of Service

www.SID.ir

5

1
2

Archive of SID

ارزش ادراک شده  :سطح ادراک شده ای از کیفیت محصول می باشد که با قیمت پرداخته شده توسط مشتریان مرتبط است
(ابراهیمی و همکاران.)9010،
ارزش ویژه برند  :مجموعه ای از قابلیت ها و دارایی های ضمیمه یک برند ،نام و نشانه ای است که به ارزش ارائه شده توسط یک
محصول برای شرکت و مشتریانش افزوده و یا از آن کسر می کند (سید جوادین و شمس .)9036،
ترجیح برند  :میزانی که مشتری خدمات ارائه شده توسط شرکت فعلی را در مقایسه با خدمات ارائه شده توسط سایر شرکت ها
مطلوب دانسته و به آن برتری می دهد( .ابراهیمی و همکاران.)9010،
مروری بر پیشینه تحقیق
نبیاله دهقان ( )9033با شناسایی  11عامل ،در قالب  6فرضیه ،به شناسایی و اولویتبندی عوامل موثر بر افزیش رضایت مشتریان
و تصمیمگیری آنها در خصوص انتخاب بانک پرداخت .پس از توزیع ،و جمعآوری و تجزیه و تحلیل پرسشنامهها مشخص گردید که
دسترسی مشتریان به خدمات بانکی ،نوع و جذابیت خدمات و مزایای اعطایی بانک ،احساس امنیت و اطمینان مالی از جانب مشتریان،
کیفیت امکانات اداری ،فیزیکی و رفاهی بانک ،خصوصیات رفتاری کارکنان بانک و کیفیت خدمان بانکی بر رضایت مشتربان تأثیر
دارد .از بین این عوامل ،احساس امنیت و اطمینان مالی مشتریان بیشترین تأثیر (اولویت اول) و امکانات فیزیکی کمترین تأثیر
(اولویت دوم) را دارا است.
افشاری ( )9031در تحقیقی با عنوان " بررسی نقش کیفیت ارائه خدمات در جلب و نگهداری مشتریان بانک صادرات" ،به بررسی
کیفیت ارائه خدمات در جلب و نگهداری مشتریان بانک صادرات و تمام مسائلی که به نحوی در امور کیفیت ارائه خدمات تاثیر دارند،
پرداخت .خروجی این تحقیق آن بوده است که محل استقرار شعب بانک و اطالع رسانی و تبلیغات در جلب و نگهداری مشتریان
بانک صادرات موثر است و همچنین وجود تسهیالت رفاه ی برای کارکنان ،در کارایی و نگهداری مشتریان بانک صادرات موثر است.
آقای فرشید بلوری ( )9012در 62شعبه بانک تجارت به بررسی کیفیت فعلی ارائه خدمات بانک تجارت از دید مشتریان و اهمیت آن
در جلب رضایت و نگهداری مشتریان پرداخت .این تحقیق منجربه این نتیجه شده است که تخصص انجام کار و تسلط کارکنان و
همچنین نحوه برخورد و رفتار کارکنان به وظایف خویش در جلب و نگهداری مشتریان بانک تجارت موثر است.
امیرشاهی و همکاران( )9035در یک پژوهش کاربردی – پیمایشی نظرات  021مشتری کلیدی بانک کارآفرین در مورد عوامل مؤثر
بر افزایش اعتماد آنها نسبت به بانک کارآفرین شهر تهران را گردآوری کردند .سپس ،بر اساس دادههای جمعآوری شده و با استفاده
از روش تحلیل عاملی اکتشافی ،اقدام به طراحی مدل "عوامل مؤثر بر افزایش اعتماد" مشتریان کلیدی بانک مزبور شدند .نتایج
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نهایی حاصل از تحلیل عاملی دادهها موجب شناسایی و اولویت بندی  92عامل شد که شامل ارائه مشاورههای مفید ،کارکنان ،ارائه
خدمات مکمل ،شهرت و اعتبار سازمان در ذهن مشتریان ،آمادگی برای پاسخگویی به مشتریان ،فن آوریها ،برقراری ارتباط صمیمانه
با مشتریان ،انعطافپذیری در ارائه خدمات و رسیدگی به شکایت ها از جمله آن میباشد.
رحمانی و همکاران ( )9019در مقالهای تحت عنوان "جذب و حفظ مشتری گامی در مسیر توسعه و موفقیت بانکی" ،ایجاد فرهنگ
مشتریگرایی ،توانمندسازی منابع انسانی ،الگو قرار گرفتن روئسا ،شناخت مشتریان ،شناخت رقبا ،پیروی از استانداردهای جهانی
کیفیت و نهایت ًا موفق شدن در ارائه خدمت به مشتری را مهمترین استراتژیهای جذب مشتری بانکها خواند و به شناسایی روشهایی
که بتوان جذب و حفظ و نهایتاً رضایت مشتریان برای توسعه و موفقیت بانکی را بدست آورد اشاره کرد.
ناظمی و همکاران ( )9035نقش شیوههای نوین ارائهی خدمات بانکی در جذب مشتری و بهبود کارایی بانکها با تأکید بر هزینه و
وقت کارکنان در شعب بانک سپه شهرستان مشهد مورد بررسی قرار گرفته دادند .در این تحقیق ،محققان با درنظر گرفتن دو جامعهی
مشتریان و مدیران و با استفاده از روش نمونهگیری طبقهبندی مضاعف بر حسب مناطق ،نمونههای آماری به ترتیب به تعداد  196و
 01انتخاب و از پرسشنامه برای جمعآوری نظرهای نمونهی آماری در تحقیق استفاده گردید .روایی پرسشنامهها به شیوهی محتوایی
حاصل گردید و پایایی آنها نیز با محاسبهی ضریب آلفای کرونباخ که بترتیب  %31و  %10دست آمده ،تأیید گردید .برای تحلیل
دادههای پرسشنامه و آزمون فرضیههای تحقیق از آزمون نسبت و جداول توافقی و نیز آزمون کیدو ،و برای بررسی ارتباط بین
مشخصات عمومی پاسخ دهندگان ( متغیرهای تعدیل کننده) با تعداد انواع شیوههای نوین ارائهی خدمات بانکی مورد استفاده ،از
آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون دانکن کمک گرفته شده است .نتایج نشان داد که شیوههای نوین ارائه خدمات بانکی باعث افزایش
رضایت مشتریان بانکهای سپه شهرستان مشهد شده؛ ولی این خدمات به افزایش کارایی (کاهش هزینه و وقت کارکنان) در شعب
بانک منجر نشده است.
ارسلی 9و همکاران ( )0225با بررسی سه بعد کیفی همدلی ،پاسخگویی و اطمینانبخشی برای مشتریان ،ایجاد اطمینان برای مشتریان
را موثرترین عامل در ایجاد رضایت مشتریان و در نتیجه آن ،تبلیغ شفاهی مثبت برای بانک ،معرفی کردند.

1 Ersali
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یاواز 9و وینکنستین ) 0221( 0با هدف ارزیابی کیفیت خدمات به مقایسه انتظارات مشتریان بانکهای آلمان و ترکیه پرداختند .بر
اساس نتایج ،معیارهای درستی ثبت اطالعات و قابلیت اعتماد به کارمندان ،در ترکیه و در آلمان درستی ثبت اطالعات ،اشتیاق
کارمندان برای کمک به مشتریان ،پاسخگویی به تقاضای مشتریان ،باالترین اولویت مشتریان را به خود اختصاص دادند.
کریشنان گرو 0و همکاران ( )0221در مطالعهای که به منظور سنجش شیوههای نوین ارائه خدمات بانکی انجام دادند ،توسعهی
تکنولوژیهای ارتباطی و مخابراتی را عامل جهش و تغییرعمده در بخش بانکی مالزی معرفی نمودند .نتیجه این تغییر استفاده
گسترده از شیوههای نوین ارائهی خدمات بانکی مثل عابربانک ،تلفن بانک و بانکداری خانگی بوده است .این تغییرات عمده به منظور
جلب رضایت مشتریان بانک صورت گرفته است .در بین خدمات ارائه شده ،بیشترین استقبال و استفاده از عابربانک و کمترین آن از
تلفن بانک بوده است .برطبق مطالعات این محققان ،بانکداری اینترنتی هنوز در مالزی ایجاد نشده است؛ اما به نظر میرسد دولت
درپی ایجاد شرایط پیادهسازی آن است.
جامعه و نمونه آماری تحقیق
یک جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند .معموال در هر پژوهش،
جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره ی صفت (صفت ها) متغیر واحد های آن به مطالعه بپردازد
(سرمد و همکاران .)9033 ،تعریف جامعهی آماری باید جامع و مانع باشد .یعنی این تعریف باید چنان بیان شود که از نظر زمانی و
مکانی همه واحدهای مورد مطالعه را در برگیرد و در ضمن ،با توجه به آن ،از شمول واحدهایی که نباید به مطالعۀی آنها پرداخته
شود جلوگیری به عمل آید .واحد جامعهی آماری این تحقیق ،کلیه مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران می باشد .هر چند که از
آمار دقیق این مشتریان اطالعاتی در دسترس نیست ولی بر اساس اطالعات بدست آمده از مدیران ارشد بیمه ،تعداد مشتریان این
بیمه در استان  0222نفر می باشد.
به جهت ماهیت تحقیق و موضوع مورد بررسی در تحقیق حاضر و با توجه به اهداف پژوهش جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه
مشتریان بیمه پارسیان استان مازندران است .تعداد نمونه آماری با توجه به جمعیت جامعه آماری (نامحدود) با استفاده از فرمول زیر
محاسبه خواهد شد و نمونه گیری از جامعه آماری با استفاده از روش تصادفی ساده صورت گرفت.

1Yavas
2 Benkenstein
3 Kridhnan Gurn
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رابطه ()1
 =nحجم نمونه
 = Nحجم جمعیت آماری
 = tدرصد خطای معیار ضریب اطمینان قابل قبول ()9/16
 = pنسبتی از جمعیت دارای صفت معین ()2/5
 = qنسبتی از جمعیت فاقد صفت معین ()2/5
 =dدرجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب ()2/25
بر اساس فرمول فوق ،حجم نمونه آماری  002نفر است .از این رو تعداد  002پرسشنامه بین مشتریان بانک پارسیان شهرستان بابل
که بصورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع گردید که اطالعات بدست آمده از آنها توسط نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل
شده است.
ابزار جمع آوری داده ها
با استفاده از ابزار و روش های متعدد داده های مورد استفاده جهت آزمون فرضیات تحقیق را می توان گردآوری نمود .در این تحقیق
که در واقع یک پژوهش میدانی می باشد سعی شده تا به منظور گرد آوری داده ها از روشهای زیر استفاده شود.
الف) مطالعه کتابخان ه ای :به منظور تدوین مبانی نظری و مفاهیم اساسی موضوع این پژوهش از روش کتابخانه ای استفاده گردیده
است .با استفاده از این روش کلیه مطالعات نظری و یافته های سایر پژوهش ها از طریق کتب و نشریات داخلی و خارجی تدوین شده
و در رابطه با موضوعات پژوهش حاضر جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفته و در این پژوهش از آنها استفاده گردیده است .همچنین
نیز از شبکه جهانی اطالعات در اینترنت استفاده شده است.
ب) تحقیقات میدانی در این پژوهش از روش میدانی برای گردآوری اطالعات استفاده شده است.
در کلیه قسمت های محیط پژوهش ،پس از توجیه افراد و ارائه توضیحات الزم به آنها ،پرسشنامه ها در اختیار آنان قرار گرفت و با
مراجعه مستقیم به افراد مورد مطالعه و مصاحبه با آنان ،پرسشنامه ها تکمیل و جمع آوری گردید.
پرسشنامه :پرسشنامه عبارت است از فهرستی مدون از سواالت برای جمع آوری اطالعات از پاسخ دهندگان .هرگاه به دست آوردن
اطالعات واقعی مورد نظر باشد از پرسشنامه استفاده می شود .در این تحقیق مهمترین ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه می باشد.
در این پرسشنامه از طیف لیکرت استفاده شده که شامل پنج سطح خیلی کم،کم  ،نظری ندارم ،زیاد و خیلی زیاد است .این طبقات

www.SID.ir

9

Archive of SID

پاسخ ب ه یک رشته گویه می باشد  .اگر فرض شود میزان پاسخ ها هر گویه (گزینه برابر باشد آن گاه می توان به پاسخ تمام گویه ها
از  9تا  5نمره داد و با جمع نمرات و میانگین گیری (تقسیم حاصل جمع نمرات بر تعداد کل گویه ها شاخصی بدست آورد .در این
تحقیق نمراتی که به هر یک از پاسخ ها داده شده عبارتند از  = 9 :خیلی کم  -0 ،کم  = 0،نظری ندارم = 1،زیاد  =5خیلی زیاد.
پرسشنامه مذکور شامل در قسمت عمده می باشد:
 -9سواالت عمومی :در سواالت عمومی سعی شده است که اطالعات کلی و جمعیت شناختی با پاسخ دهندگان جمع آوری گردد.
این بخش شامل0سوال می باشد شامل :جنسیت ،سن ،تحصیالت می باشد.
 -0سواالت تخصصی :این بخش شامل  05سوال است.
شیوه جمع آوری داده ها
برای جمع آوری اطالعات محقق پس از هماهنگی با بیمه پارسیان استان مازندارن و کسب اجازه از مراجع مربوطه ،پرسشنامههای
مزبور را به طور همزمان و با روش نمونه گیری تصادفی ساده در اختیار مشارکت کننده گان قرار داده و پس از تکمیل ،تعداد 002
پرسشنامه جمعآوری گردید.
آزمون فرضیههای پژوهش
در این قسمت فرضیههای تحقیق مورد آزمون قرار گرفتهاند .تمام فرضیه های تحقیق در سطح معنیداری  p≤%5مورد بررسی قرار
گرفتهاند که نتایج حاصله در جداول مربوطه ارائه شده است.
در جدول زیر نتایج آزمون فرض نرمال بودن مولفه های مربوط به متغیرهای تحقیق ،با استفاده از کولموگروف – اسمیرنوف نشان
داده شده است:
جدول :9نتایج آزمون فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق توسط آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
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آماره
ابعاد

تعداد ()N

میانگین

کولموگرف -اسمیرنوف

Sig

کیفیت خدمات

002

1.0

9/13

2/990

ارزش ویژه برند

002

0.0

9/13

2/906

ارزش ادراک شده

002

125

9/69

2/919

ترجیح برند

002

0.1

9/19

2/991
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همانگونه که در جدول  9مشاهده میگردد ،چون سطح معنیداری متغیرهای کیفیت خدمات ،وفاداری به برند ،ارزش ویژه برند،
ارزش ادراک شده و ترجیح برند ،بیشتر از سطح آلفا میباشد (یعنی بیشتر از  ،)α=2/25لذا توزیع داده متغیرهای فوق نرمال میباشند.

فرضیه اول :کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
جدول :0جدول آزمون فرضیه اول

ضریب مسیر

فرضیه پژوهش

آماره t

()β
کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه تأثیر مثبتی بر ارزش

2.00

ضریب تعیین

نتیجه فرضیه

r2
1.05

2.01

تأیید

ویژه برند دارد.

نتایج آزمون فرضیه اول بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  0نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه اول مبتنی بر
تأثیرگذاری مثبت کیفیت مطلوب خدمات بر ارزش ویژه برند ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب
مسیر نیز می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش
متغیر مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه اول با بهبود و
افزایش کیفیت خدمات به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد ارزش ویژه برند نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی  00درصد
افزایش مییابد.
مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش ویژه برند برابر  01درصد می باشد .این مقدار نشان می دهد که متغیر
کیفیت خدمات توانسته است  01درصد از تغیرات متغیر وابسته ارزش ویژه برند را پیشبینی کنند و  61درصد باقیمانده مربوط به
خطای پیش بینی است.

فرضیه دوم :کیفیت مطلوب خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش ادراک شده دارد.
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جدول  -0جدول آزمون فرضیه دوم

ضریب مسیر

فرضیه پژوهش

آماره t

ضریب تعیین r2

()β
2.19

کیفیت مطلوب خدمات تأثیر مثبتی بر ارزش ادراک شده

نتیجه
فرضیه

6.09

2.16

تأیید

دارد.

نتایج آزمون فرضیه دوم بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  0نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه دوم مبتنی بر
تأثیرگذاری مثبت کیفیت مطلوب خدمات بر ارزش ادراک شده ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به
ضریب مسیر نیز می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با
افزایش متغیر مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه دوم با
بهبود و افزایش کیفیت خدمات به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد ارزش ادراک شده نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی
 19درصد افزایش مییابد.
مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر کیفیت خدمات بر ارزش ادراک شده برابر  16درصد می باشد .این مقدار نشان می دهد که متغیر
کیفیت خدمات توانسته است  16درصد از تغیرات متغیر وابسته ارزش ادراک شده را پیشبینی کنند و  50درصد باقیمانده مربوط
به خطای پیش بینی است.

فرضیه سوم :ارزش ادراک شده تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.
جدول  -1جدول آزمون فرضیه سوم

فرضیه پژوهش

ضریب مسیر ()β

آماره t

ضریب تعیین r2

نتیجه فرضیه

ارزش ادراک شده تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند دارد.

2.01

1.0

2.06

تأیید

نتایج آزمون فرضیه سوم بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه سوم مبتنی بر
تأثیرگذاری مثبت ارزش ادراک شده بر ارزش ویژه برند ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب مسیر
نیز می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش متغیر
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مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه سوم با بهبود و افزایش
ارزش ادراک شده به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد ارزش ویژه برند نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی  01درصد افزایش
می یابد.
مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر ارزش ادراک شده بر ارزش ویژه برند برابر  06درصد می باشد .این مقدار نشان می دهد که متغیر
ارزش ادراک شده توانسته است  01درصد از تغیرات متغیر وابسته ارزش ویژه برند را پیشبینی کنند و  69درصد باقیمانده مربوط
به خطای پیش بینی است.
فرضیه چهارم :ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر ترجیح برند دارد.
جدول  :5جدول آزمون فرضیه چهارم

فرضیه پژوهش

ضریب مسیر ()β

آماره t

ضریب تعیین r2

نتیجه فرضیه

ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر ترجیح برند دارد.

2.59

1.05

2.10

تأیید

نتایج آزمون فرضیه چهارم بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  5نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه چهارم مبتنی
بر تأثیرگذاری مثبت ارزش ویژه برند بر ترجیح برند ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب مسیر نیز
می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش متغیر
مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه چهارم با بهبود و
افزایش ارزش ویژه برند به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد ترجیح برند نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی  59درصد
افزایش می یابد.
مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر ارزش ویژه برند بر ترجیح برند برابر  10درصد می باشد .این مقدار نشان میدهد که متغیر ارزش
ویژه برند توانسته است  10درصد از تغیرات متغیر وابسته ترجیح برند را پیشبینی کنند و  53درصد باقیمانده مربوط به خطای پیش
بینی است.
فرضیه پنجم :ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر قصد خرید مشتریان دارد.
جدول  : 6جدول آزمون فرضیه پنجم

فرضیه پژوهش
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2.16

ارزش ویژه برند تأثیر مثبتی بر قصد خرید مشتریان دارد.

5.11

2.00

تأیید

نتایج آزمون فرضیه پنجم بر مبنای معادالت ساختاری در جدول نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه پنجم مبتنی بر
تأثیرگذاری مثبت ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتریان ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب
مسیر نیز می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش
متغیر مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه پنجم با بهبود و
افزایش ارزش ویژه برند به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد قصد خرید مشتریان نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی 16
درصد افزایش می یابد.
مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر ارزش ویژه برند بر قصد خرید مشتریان برابر  00درصد می باشد .این مقدار نشان می دهد که
متغیر ارزش ویژه برند توانسته است  00درصد از تغیرات متغیر وابسته قصد خرید مشتریان را پیشبینی کنند و  63درصد باقیمانده
مربوط به خطای پیش بینی است.
فرضیه ششم :ترجیح برند تأثیر معنی داری بر قصد خرید مشتریان دارد.
جدول  : 1آزمون فرضیه ششم

فرضیه پژوهش

ضریب مسیر ()β

آماره t

ضریب تعیین r2

نتیجه فرضیه

ترجیح برند تأثیر معنی داری بر قصد خرید مشتریان دارد.

2.01

3.01

2.00

تأیید

نتایج آزمون فرضیه ششم بر مبنای معادالت ساختاری در جدول  1نشان داده شده است .با توجه به آماره  ،tفرضیه ششم مبتنی بر
تأثیرگذاری مثبت ترجیح برند بر بر قصد خرید مشتریان ،در سطح اطمینان  11درصد مورد تأیید قرار گرفت .با توجه به ضریب
مسیر نیز می توان به این نتیجه رسید که تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته از نوع خطی ،مثبت و مستقیم است؛ یعنی با افزایش
متغیر مستقل به میزان یک درصد ،متغیر وابسته به میزان ضریب مسیر درصد افزایش می یابد و برعکس .در فرضیه ششم با بهبود و
افزایش ترجیح برند به میزان یک درصد ،با اطمینان  11درصد بر قصد خرید مشتریان نیز به میزان مقدار ضریب مسیر یعنی 01
درصد افزایش می یابد.
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مقدار ضریب تعیین مربوط به تأثیر ترجیح برند بر قصد خرید مشتریان برابر  00درصد می باشد .این مقدار نشان می دهد که متغیر
ترجیح برند توانسته است  00درصد از تغیرات متغیر وابسته قصد خرید مشتریان را پیشبینی کنند و  61درصد باقیمانده مربوط به
خطای پیش بینی است.
پیشنهادات مبتنی بر یافته های پژوهش
با توجه به فرضیه اول مبتنی بر تأثیرگذاری کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه بر ارزش ویژه برند به مدیران بیمه پیشنهاد می
شود کیفیت خدمات مرسوم و سنتی بیمه را بهبود و در ارائه خدمات به مشتریان احساس مسئولیت نمایند
با توجه به فرضیه دوم مبتنی بر تأثیرگذاری کیفیت مطلوب خدمات در صنعت بیمه بر ارزش ادراک شده به مدیران بیمه پیشنهاد
می شود کیفیت خدمات الکترونیک بهبود دهند و بصورت آنالین ،خدمات بیمه ایی ارائه دهند.
با توجه به فرضیه سوم مبتنی بر تأثیرگذاری ارزش ادراک شده در صنعت بیمه بر ارزش ویژه برند به مدیران بیمه پیشنهاد می شود
تصمیمی اتخاذ کنند تا فرایند پاسخ گویی کارکنان بیمه و به طور کلی بیمه به مشتریان پبهبود یابد.
با توجه به فرضیه چهارم مبتنی بر تأثیرگذاری ارزش ویژه برند در صنعت بیمه بر ترجیح برند به مدیران بیمه پیشنهاد می شود تا
امکان دسترسی آسان به خدمات بیمه ایی را برای مشتریان فراهم نمایند.
با توجه به فرضیه پنجم و ششم به مدیران بیمه پیشنهاد می شود تا در سفارشی کردن خدمات بانکی و ارائه خدمات به مشتریان
مطابق نیازها و خواسته هایشان اقدامات الزم را انجام دهند و نکات ذیل در مورد توجه قرار دهند:
 .9تقویت و تضمین امنیت سیستم بیمه ای و حفظ و رعایت حریم خصوصی مشتریان.
 .0طراحی وب سایت کاربردی ،ایمن و قابل اتکا برای انجام خدمات آنالین بیمه ایی.
 .0افزایش تنوع و تمایز در خدمات بیمه ایی

منابع فارسی
 .9ابراهیمی  ،عبدالحمید و همکاران ( ) 9010نقش کیفیت خدمات در خلق ترجیح برند و قصد خرید مشتریان در صنعت
بانکداری کشور ،فصلنامه علمی -پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین ،سال چهارم ،شماره چهارم ،شماره پیاپی .95
 .0امینی ،م .حبیبی  ،ر 9019،91(.دی)  " .تاثیر بازارگرایی بر عملکرد در دهه هزاره سوم (از منظر کسب رضایت مشتری)".
نشریه صنعت الستیک ایران ،63 ،ص ص 01-16
 .0بی آزار ( )9019بررسی تأثیر کیفیت خدمات و تصویر نام تجاری بر قصد خرید مشتریان مورد مطالعه صنعت بیمه در شهر
رشت ،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه عالمه طباطبایی .
 .1پرهیزی گشتی ،ح ".)9032( .بازاریابی مبتنی بر رابطه" .ماهنامه تخصصی بازاریابی،شماره .90

www.SID.ir

15

Archive of SID

 نشریه چشم انداز مدیریت بازرگانی." "مدل عوامل موثر بر کیفیت خدمات بانکی.)پاییز،9031(.س، قادری.م،  حسینی.5
31-995 ص ص،0،
 " بهبود کیفیت خدمات در پروازهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسالمی ایران( پیمایشی.)9030( . س،تاتاری، ک. فیضی.6
50-5،62، فصلنامه مطالعات جهانگردی،")بر مبنای مدل کیفیت خدمات
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