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 چکیده

مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات به مرحله اجرا  سی رابطه بین بررسی رابطه بین بازاریابی رابطهبرراین پژوهش با هدف 

. شود های بیمه ایران در سطح شهرستان کرمانشاه را شامل می جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان نمایندگی. در آمده است

منظر هدف، کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری اطالعات های همبستگی و از  شناسی از نوع پژوهش نظر روشازاین مطالعه 

ابزارجمع آوری . نفرانتخاب گردیده 483ای که از جامعه آماری تعداد طبقه_تصادفی گیری به صورت نمونه روش. پیمایشی است

همچنین روایی پرسشنامه با نظراساتید دانشگاهی تائید و پایایی آن هم با  های پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد بوده، داده

بررسی رابطه بین بازاریابی نتایج آزمون ضریب همبستگی و معادالت ساختاری نشان داده که بین  .الفای کرونباخ سنجیده شد

متقابل و گرایش ارتباط بیشترین  شایبه ترتیب، اف. داری وجود داردمند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات رابطه معنا رابطه

 .اند مند داشته دید مشتریان  بر بازایابی رابطه تاثیر را از
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 مقدمه

 تا متمرکز بود معامالت انجام بر بیشتر آن تأکید و جدید مشتریان جذب در هنرش که کالسیك بازاریابی تئوری خالف بر     

 افزایش و همچنین خدماتشان و محصوالت برای یابیمشتری در ها شرکت بین رقابت گرفتن شدت با دیگران، با رابطه ایجاد

 نگهداری و حفظ بلكه جدید باشند، مشتریان جذب دنبال به باید تنها نه دیگر ها امروز شرکت رقابتی دنیای در مشتری قدرت

دگرگونی و تغییرات از مملو امروز دنیای. دهند قرار توجه مورد باید نیز را آنان با مستحكم روابطی برقراری و قبلی مشتریان

 جهانی، بازارهای در تغییر و کنندگان مصرف در مردم، تغییر های خواسته در تغییر اطالعات، در تغییر فناوری، در تغییر .هاست

 عنوان به که است بوده خریداران به عرضه قابل ارزشهای در وکار، تغییر کسب صحنه در شده ایجاد تغییرات مهمترین از اما

 در توانایی مدیون را خود موفقیت صنعت هر در پیشرو های سازمان و شود می فعلی شناخته سازمانهای در موفقیت اصلی عامل

 آن،روزافزون های پیچیدگی و محیطی سریع تغییرات. دانندمی رقبایشان با مقایسه در خریداران بیشتر به ارزش ارائه و عرضه

و  نیازها روی بر بیشتری تمرکز تا داشته آن بر را کارها و کسب مالكان رقابت، میزان و افزایش مصرف کنندگان تقاضای افزایش

 امروزه .باشند جدید جذب مشتریان سپس و مشتریان حفظ دنبال به بهتر خدمات ارائه با و داشته مشتریان هایخواسته

 اساسی موضوعات از یكی باشند داشته خود مشتریان با ارتباط بلندمدتی توانندمی چگونه هاسازمان که موضوع این فهمیدن

 و خدمات کیفیت و تصویرشرکت مفاهیم. است زمینه این در پژوهش نیازمند آن دانستن که شودمحسوب می کارها و کسب

 بررسی به قبلی هایپژوهش نیز حدودی تا و شوندمی  کارها و کسب برای بیشتری دارای اهمیت روز به روز مند رابطه بازاریابی

 زمینه این در کمی اما مطالعات اند، پرداخته کننده مصرف رفتار روی بر تجاری نشان و شرکت تصویر و خدمات تأثیر کیفیت

 پرداخته آن از حاصل رفتاری تمایالت و ای رابطه بازاریابیبر  موثر عوامل بررسی به جامعی طور به که هستند دسترس در

 و که کاالها وقتی حتی یا باشد مشكل آنها ملموس کیفی های ویژگی پایه بر خدمات یا متمایزسازی محصوالت که زمانی. باشند

 نشان متفاوتی العملعكس  تولیدی برند کاالی یا شرکت ذهنی تصویر به نسبت خریداران هستند، مشابه شده عرضه خدمات

 را ماحصل تجاری نام شخصیت اما شمردمی بر برند شخصیت از کنندگان مصرف ادراکات عنوان به ذهنی را تصویر. دهند می

 (.9481همكاران،  و موتمنی)شمارد می مشتریان با شرکت ارتباطات

 بیان مسئله

 ارتقای و حفظ به سمت ایجاد، به تدریج آنها تا شده موجب ها سازمان برای مشتریان حفظ اهمیت و بازارها در رقابت شدت     

 دنیای در. ها استروش بهترین از مند یكی رابطه بازاریابی پژوهشگران، های یافته اساس بر و بردارند گام مشتریان با رابطه

 مختلف محصوالت تنوع. هستند روروبه  اگرهای بسیاری و اما و ها سؤال با خرید، فرآیند در گیری تصمیم برای خریداران امروز،

جذب  هزینه که اند دریافته شرکتها دیگر سویی از. باشند روروبه فراوانی های حق انتخاب با مشتریان تا است شده باعث

 فروش قلم یك دادن دست تنها از مشتری، یك دادن دست از و است کنونی مشتریان حفظ برابرهزینه پنج جدید مشتریان

 انجام خود زندگی طول در توانسته می مشتری که است جریان خریدهایی کل دادن دست از معنی به ازآن فراتر بلكه نیست،

و  شناخت با و باشند مشتریانشان و خود بین تعامل مراقب و ناظر باید همواره بنابراین شرکتها(. 9431کاتلر و آرمسترانگ،)دهد

 در مندی، رضایت جلب با تا کنند آنان ارایه به را ارزشی با خدمات و کاالها مشتریان، نظر مد ارزشهای و نیازها از صحیح درك

 بازاریابی راستا این در و نمایند جلوگیری دیگر شرکتهای سمت به آنها تغییر جهت از طریق این از و کرده ایجاد وفاداری آنها

 تغییر اثر در که است مفهومی مند رابطه بازاریابی (.hung-chang at ell،5002)است رویكردها موفقترین از رابطه مند یكی

 زیادی توجه باشد داشته ها بنگاه موفقیت در تواند می که پررنگی نقش و با وجود پدیدار گشته معامالتی بازاریابی در پارادایمی

 که ساخته است مجبور را برند و شرکتهای تجاری مدیران مند رابطه بازاریابی اخیر سال چند طی. است نگرفته آن صورت به

 در(. Huang and depeng،5008) مشتریان باشند با دار دو طرفه منفعت رابطه یك ایجاد برای تری خالقانه های راه دنبال به

 فروش نرخ افزایش بازاریابی، های هزینه نظیر کاهش رقابتی مزایای از شرکتها تا شود می باعث مند رابطه بازاریابی حقیقت

  شوند برخوردار بازاریابی در شكست های هزینه وکاهش به دهان دهان بازاریابی مثبت آثار ضربدری،
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( 5003  ،and jang  J koh .)آنها با معامله انجام و جدید مشتریان جذب برای هایی استراتژی تدوین بر عالوه شرکتها امروزه 

 که اند دریافته آنها بهتر، بعبارتی .آورند وجود به آنها با دائمی ای رابطه و کنند حفظ نیز را کنونی مشتریان تا برآمده اند درصدد

 هایی جریان خرید کل دادن دست از معنی به آن و است فروش قلم یك دادن دست از بیشتر چیزی مشتری یك دادن از دست

 شرکتها بعبارتی .دهد بود، انجام شرکت محصوالت خریدار که زمانی دوره یا خود زندگی طول در توانست می مشتری که است

  .هستند خود مشتریان عمر دوره ارزش کسب دنبال به

 اهمیت و ضرورت پژوهش

 امر این چراکه .نمایند ایجاد خود برای وفاداری آن مشتریان طریق از تا هستند اطالعاتی و ها راه جستجوی در بازاریابان امروزه

 برای تقاضا که کنیم می زندگی های جامعه در ما. شد خواهد سودآوری افزایش و عملیاتی و بازاریابی های کاهش هزینه باعث

 نخواهد حیات به ادامه قادر مشتری رضایت بدون شرکتی هیچ و است افزایش حال در نسبت گذشته به (با کیفیت)محصوالت

 نباید دیگر شرکتها و است یافته افزایش شدت به انتظارات مشتریان دارد که وجود نیز واقعیت این بعالوه(. Gould ،9112)بود

 منفعت برمبنای را خود اصلی تمرکز کنند و عمل آن از فراتر باید که باشند مشتریان اولیه و ابتدائی نیازهای فكر رفع به فقط

تصویر  اهمیت از که درکی با ها سازمان. در دهند که است مفاهیمی از یكی مشتریان قرار وفاداری بلندمدت روابط و جانبه دو

 و سنتی بازاریابی از گیری حال فاصله در تدریج به اند، کرده کسب مشتری شرکت، کیفیت محصوالت، خدمات و رضایت

 به افزایش مشتریان، نیازهای درك در آن توانایی بر عالوه مند رابطه بازاریابی. باشند می مند رابطه بازاریابی سمت به گرایش

 تا پنج و فادار مشتری یك به خدمات ارائه هزینه که داده ها نشان پژوهش .کند می کمك ها هزینه کاهش و سودآوری بازار، سهم

 استراتژی را مند رابطه بازاریابی (Beerli et al 5003)است جدید مشتری یك به خدمات ارائه و جذب هزینه از کمتر بار شش

 .داند می مشتریان با روابط تقویت و حفظ جذب،

(5008 ،Ryu and  kim) واحد مداوم بین رابطه حفظ و ایجاد مند رابطه بازاریابی اهداف که اند کرده چنین استدالل؛ 

(. 9488به نقل از امینی و سهرابی، )باشد منفعت حائز رابطه طرف این دو هر برای که ای گونه به است، آن مشتریان و اقتصادی

 روند می شمار به کننده مصرف گیری تصمیم فرایند موثر در عوامل مهمترین جمله از تجاری نشان و شده ارائه خدمات کیفیت

      ؛  Heidarzadeh et al، 5095) اند پرداخته مختلف های محیط در آنها و بررسی مطالعه به زیادی بسیار های پژوهش که

5008، Ryu et al)اصلی عوامل عنوان به اغلب در مشتریان، مثبت ذهنی تصویر یك ایجاد همچنین و باال خدمات کیفیت 

 تحكیم در تواند می آنها به توجه که شود می محسوب خدماتی در صنایع خصوص به پایدار رقابتی مزیت یك ایجاد و موفقیت

 رابطه با در فرد یك اعتماد میزان که است داده نشان تحقیقات. شود واقع موثر رقابتی بازارهای در مؤسسات خدماتی جایگاه

 ایجاد اطمینان برای کافی اطالعات فرد یك اگر اساس این بر. بستگی دارد دسترس در سازگار اطالعات میزان به موضوع یك

 تاثیر قرار تحت را خود نفعان ذی ذهنیت تواند می شرکت که هایی از روش یكی. بود خواهد نفوذ مستعد او باشد نداشته خاطر

 که اغلب است ابزارهای از یكی شرکت تبلیغات. است شرکت کیفیتبا  رابطه در سازگار و مطلوب اطالعات نمودن فراهم دهد،

 نشان تحقیقات. گیرد قرار تاثیر تحت شرکت از نفعان ذی آن تصویر بوسیله تا شود می استفاده اطالعات گونه این ارائه برای

 معیارهای در باالتر و بهتر امتیاز آوردن بدست شوند تبلیغات می درگیر فعال طور به که هایی شرکت هدف که داده است

مند کاهش مشكالت بین صاحبان کاال  هدف اصلی بازاریابی رابطه(. 9488بندریان، )باشد می کلی تصویر و یادآوری آشنایی، به

بنابراین بازاریابی رابطه مند در تالش است که از طریق اعتماد به مشتری، اطالع رسانی و آگاهی . و خدمات و مشتریان است

مند در تالش است که  تولید کنندگان باید از طریق بازار یابی رابطه. تعارض وفاداری مشتریان راجلب کنند مناسب و رفع

امینی و سهرابی، )مشكالت روزمره مشتریان را تا حد امكان کاهش دهند وسعی در ایجاد رابطه دو سویه را با مشتری را دارد

 .مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات است بازاریابی رابطههدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین (. 9488
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  فرضیات پژوهش
 فرضیه اصلی

 شناسایی رابطه بین بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات در نمایندگی های بیمه ایران شهرستان کرمانشاه

 فرضیات فرعی

 خدماتشناسایی رابطه بین گرایش ارتباط و تصویرشرکت بر کیفیت 

 شناسایی رابطه بین افشایی متقابل و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات

 مبانی نظری پژوهش
 بازاریابی رابطه مند

 مندی روی رابطه که بازاریابی های دیدگاه تمام از آنرا توانمی که است مفاهیمی ترین گسترده از یكی  مند رابطه بازاریابی     

 دل از دارد کننده رفتار مصرف با هم تنگاتنگی رابطه که بازاریابی از شاخه این پایه و اساس. گرفت نتیجه کند، می بحث

 و مشتریان .است آمده بزرگ بیرون نسبتاً و متوسط کارهای و کسب در فروشنده و خریدار بین روابط به مربوط تحقیقات

 سبب مند رابطه بازاریابی های نگرش و ظهور داشته چشمگیری پیشرفت بازاریابی زمینه در گذشته دهه دو در معامله های طرف

 و بری لئونارد نظریه اساس بر. باشندمی اجرا و قابل چشمگیر که شده بازاریابی روش در ای مالحظه قابل تغییرات آمدن پدید

 و متعدد مناطق و کرد پیدا گسترش 9180 دهه طول در ها رابطه ساختار نظریه نسن، هاکا توسط مربوطه علمی هایتالش

 نیز دیگری گران تحلیل 9110 دهه طول در .برگرفت در نیز را بودند فروشنده خریدار میان روابط برگیرنده در که را مختلف

 اگر. است شده یاد مند رابطه بازاریابی آن از که کردند تبدیل مدیریتی رویه به یك آنرا و آوردند بوجود را ها رابطه ساختار نظریه

 ی مشابه معانی درادبیات مند رابطه بازاریابی تعاریف بیشتر ولی متنوعند، بسیار اهمیت میزان و گستردگی لحاظ از تعاریف چه

 گومسون. است کننده مصرف و کننده تهیه بین همكارانه تجاری یك ارتباط مدیریت و توضیح فهم، مند، رابطه بازاریابی .دارند

 کاتلر، دیدگاه از همچنین .کند می معرفی  ها شبكه و تعامالت روابط، پایه بر بازاریابیرویه  یك بعنوان را مند رابطه بازاریابی

کاتلر و )باشد می نفع ذی های گروه سایر و مشتریان با قوی رابطه مدیریت و حفظ ایجاد، از عبارت مند رابطه بازاریابی

 (.11 ص آرمسترانگ،

 مند رابطه بازاریابی پارادایم

 مشتریانشان با را آنها رابطه عواملی که از باید مدیران ها، شرکت برای مشتریان نگهداری و حفظ اهمیت و ضرورت به بنا     

 بنابراین(. Xiaoyu، 5008)دربیاورند خود کنترل تحت را آنها حد امكان تا و داشته کامل آگاهی دهد، می قرار خود تأثیر تحت

 مند را رابطه بازاریابی مانند جدیدی مفاهیم و شده آن سنتی شكل از بازاریابی رویكرد در سبب تغییر که است بوده نیازها همین

 گرونروس وارد شد، آمیزه بر مبتنی بازاریابی بر که انتقاداتی به واکنش در (.Du and shuilan، 5008) است نموده مطرح

 با روابط تقویت و ایجاد، حفظ از است عبارت بازاریابی هدف" وی گفته به .ارائه داد و تنظیم بازاریابی از رابطه بر تعریفی

 های پایه وی " .یابد تحقق تعهدات و تامین متقابل مبادالت طریق از معامله در درگیر طرف هر دو اهداف که ای گونه به مشتری،

صاحبنظران  دیگر توسط که شد مطرح  لئوناردبری بار توسط اولین که داد قرار مفهومی بر را مند رابطه پارادایم بازاریابی اصلی

 قلمرو و و حوزه گسترش در که است  باالنتین و پایینی مرهون کریستوفر، همچنین مند رابطه بازاریابی دیدگاه .یافت گسترش

 :است ذیل نكات بر مبتنی دیدگاه آنها .داشتند چشمگیر تالشی آن تئوریك مبانی

 با تطابق) دهد قرار می توجه کانون در معامله جای به را رابطه ایجاد که کنندگان عرضه و مشتریان بین تعامل بر تاکید

مشتریان  از خاصی بخشهای و مشتریان العمر مادام ارزش سازی حداکثر بر مند رابطه بازاریابی دیدگاه (.خارجی بازارهای

 که معطوف است کلیدی و اصلی بازارهای از تعدادی با تقویت روابط و توسعه به مند رابطه بازاریابی استراتژیهای .است متمرکز

 بازار انسانی، نیروی جذب تاثیرگذاران، بازارهای بازار مراجعان، بازار کنندگان، و عرضه مشتریان با قوی روابط ایجاد بر عالوه

 چند هر دارند، هم با نزدیكی ارتباط بازاریابی مشتری و به خدمات ارائه کیفیت .گیرد می بر در نیز را کارکنان همكاری با داخلی

                                                           
1 Relational marketing 
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عنصر  سه این بین کامل یكپارچگی و انسجام مند برقراری رابطه بازاریابی دیدگاه هدف. شوند می مجزا مدیریت طور به غالبا که

 با مشتریان، شرکت بین فراگیر ارتباط جهت عملكردها تمامی برابر در را کیفیت مدیریت حیطه فراگیر، کیفیت ایده .باشد می

 بر کنترل اعمال فراگیر موجب کیفیت مدیریت کارگیری به .دهد می توسعه اش را اصلی بازارهای دیگر و کنندگان تامین

 (.Christopher et al ،9119)شود می بازاریابی های هزینه

  گرایش ارتباط

 رقابتی، فرا عصر در. کنند خود حفظ ارزشمند هایمشتری با را شان ارتباط که هایی هستندراه جستجوی در دائما شرکتها

هر بنگاه  اصلی دیدگاه .نمایند تاکید آنها سودآور با و مدت بلند رابطه ایجاد و فعلی مشتریان و نگهداری حفظ بر باید شرکتها

 شكل مشتریان فردی نیازهای درك براساس ارتباطی بازاریابی(. 9481سفایان، )این است مشتریان حفظ اقتصادی و شرکتی

 برای مشتریان وفاداری بتواند که است آن برای ارتباطی بازاریابی تالش .است مشتری با ارتباط دراز مدت دنبال به  و گیرد می

 (.9480اعرابی و ایزدی، )نماید ایجاد ها شرکت

  افشایی متقابل

اراتی را که از تواند به مشتری ارائه دهد را بطور واضح اشكار سازد و مشتریان هم انتظ سازمان بطور صادقانه خدماتی را که می

فروشنده  با مشتری در ارتباطات ثابت و آگاهانه گرایش. در نظر دارند را به سازمان اعالم کنند... شرکت وکیفیت خدمات و

 دایمی نسبتاً و ثابت روندی حفظ به تمایل که مشتریانی :شده است تعریف گونه این پژوهش این در ارتباط به مشتری تمایل

  (.Odekerken، 5004) فروشگاه دارند با ارتباط برای

  تصویر شرکت

 بهبود طریق آن از ارتقای که باشد می شرکت تصویر برند، خود و فرعی برند های دانسته بین ارتباط ایجاد های شیوه از یكی

 (.Keller، 5008) کند ایجاد می برند ویژه ارزش فرعی های دانسته

 درونی پیوسته بهم حالت یا و دارد از سازمان شبكه یا گروه فرد، که درنگی بی ذهنی درك: از عبارتست شرکت از ذهنی تصویر

 Cretu and Brodie) .، 5001) دهد می قرار اساس و را ماخذ شرکت توسط شده ارائه ناموفق یا موفق های که تالش ذهن

 گرفته قرار موردتاکید مصرفی های بازار از بیش صنعتی بازارهای برند در ویژه ارزش جاد ای در شرکت از ذهنی تصویر نقش

 (.Michell et al ،5009 ؛ Kuhn et al ،5008) است

 شرکت تصویر ماهیت

واژه  دو تعریف این در .شود می ایجاد جامعه مختلف های توسط بخش که است شرکت از کلی ادراك یك شرکت تصویر     

 و طرز ها ایده از صرف مجموع یك از فراتر شرکت تصویر که داردآن  بر داللت " مختلف های بخش " و " کلی ادراك " کلیدی

استنتاجاتی  و اطالعات از متشكل شرکت تصویر  .باشدمی وظایف سازمان و ها نقش کلیه دربرگیرنده و است افراد فكرهای

 با شرکت یك. باشد می صنعتی شهروند یك عنوان به درباره شرکت گذار سرمایه یك و فروشنده یك کارمند، یك که است

 که هاییبه شرکت افراد که آنجایی از .باشدمی تصویر یك از بیش دارای های مختلف، گروه با خود تعامالت ماهیت به توجه

 به که اغلب باشد هاییویژگی شامل است ممكن نیز شرکت تصویر بیشتری دارند، تمایل هستند انسانی خوی و خلق دارای

 توجه مورد اغلب که مختلفی هایآن بخش نظایر و ظالم دوستانه، حمایت کننده، و حامی :مانند شوندمی داده نسبت هاانسان

 .باشند می آنها ذینفعان مختلف هایهاست، گروه شرکت

 

 

 

                                                           
2
 Relationship orientation 

2
 Mutual disclosure  

3
 corporate image 
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  خدمات کیفیت مفهوم

 :است شده بیان خدمات کیفیت مفهوم برای کلی تعریف سه مختلف مقاالت در

 بر تمرکز از است عبارت کیفیت خدمات دیگر عبارت به. گیرد می بر در را رفتاری و موقعیتی فیزیكی، بعد سه خدمات کیفیت

 شود می ارائه چگونه خدمات آن اینكه و شود می ارائه آن خدمات در که موقعیتی شود، می داده تحویل مشتریان به که چیزی

(5004،Ross  and Omachonu.) و نیازها ساختن برآورده به سازمان مستمر توجه از است عبارت خدمات کیفیت 

 اختالف میزان از است عبارت خدمات کیفیت که است معتقد پاراسورمان  (.Ladda، 5003) خود های مشتریان خواسته

 (.Parasuraman، 9110)دریافتی خدمات از مشتریان درك انتظارات و بین موجود

 پیشینه پژوهش

 های خارجی پژوهش

 ) (5094 ،Okeudo and Chikwendu ) در پژوهشی تحت عنوان چگونگی کیفیت خدمات و تصویر ذهنی و

جامعه آماری این پژوهش شرکت هواپیمایی نیجریه بوده . وفاداری مسافران در یك شرکت هواپیمای اجرا شده است

مه در مسافر انتخاب و پرسشنا 100و نمونه آماری مسافران خطوط هوایی که با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 

های پژوهش بوسیله تحلیل عاملی  داده. بوده است(سرکوئال)مدل استفاده شده در این پژوهش. بین آنها توزیع گردید

بین ابعاد کیفیت خدمات و تصویر شرکت رابطه معنادار وجود دارد به این معنی که . مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته

 .وذ کند وفاداری مشتری نسبت به این شرکت بیشتر استهر چه تصویر شرکت هواپیمایی در ذهن مشتری نف

5) (50094،Wen-Jung Chen and Mei-Liang Chen )  در پژوهش تحت عنوان بازاریابی رابطه مند وتصویر

دهد که  نتایج حاکی از مطالعه نشان می. شرکت و کیفیت خدمات در صنعت هتل تایوان به مرحله اجرا درآمد

 .یر شرکت وکیفیت خدمات رابطه مثبت و معنی داری داردبازاریابی ارتباطی با تصو

4) (5099 ،Chao ) در پژوهشی تحت عنوان بررسی تصویر بیمارستان و کیفیت خدمات و رضایت بیماران در نظر

مشتریان را افزایش  نتایج تحقیق حاکی از این بود که تصویر و نام تجاری بیمارستان وفاداری. گرفته شده است

و همچنین رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده . و متغیر باهمدیگر رابطه معنادار داشته انددهد و این د می

باعث بازگشت بیماران به این بیمارستان شده است در نتیجه کیفیت خدمات و رضایت مشتری از نحوه ارائه خدمات 

 . دارای رابطه مثبت بوده اند

3) (5003 ،Terawatanavong et al) وابستگی، رابطه مند، بازاریابی های بنیان عنوان تأثیر تحتدر پژوهشی 

 رابطه حیات ی چرخه طول در مشتری بر رضایت را تعارض مدیریت و همكاری برای مبتنی هنجارهای تعهد، اعتماد،

 مراحل در رابطه از رضایت با وابستگی و اعتماد متغیرهای که داد تحقیق نشان این نتایج .دادند قرار بررسی مورد

 .است داشته رابطه ارتباط از رضایت با بلوغ ی مرحله در تعهد متغیر که درحالی بوده، ارتباط در بلوغ رابطه، و ساخت

 .است نداشته تأثیری افول ی مرحله در رابطه از رضایت بر نیز تعارض مدیریت ر متغی چنین هم

 پژوهشهای داخلی

 و برند ذهنی تصویر تأثیر بررسی دنبال به تلفیقی، جامع الگوی یك ارائه با ، درپژوهش(9415)ابراهیمی و منصوری (2

 این جامعه آماری .هست (مشتریان رفتاری تمایالت و تعهد و اعتماد) ای رابطه بازاریابی متغیرهای بر کیفیت خدمات

 با پژوهش انجام نیاز برای مورد های داده که هست تهران شهر در های پراستار فروشگاه مشتریان شامل پژوهش

 پژوهش نتایج. است آمده دست به این فروشگاه مشریان از نفر918میان از ساده تصادفی گیری نمونه روش استفاده

 دارند ای رابطه بازاریابی ابعاد بر معناداری و مستقیم تأثیر خدمات کیفیت و برند تصویر ذهنی که دهد می نشان

ابعاد  تأثیرات و .شد تأیید مشتریان شده درك ارزش روی بر خدمات کیفیت و برند ذهنی تأثیر تصویر همچنین

 ارائه که شود پیشنهاد می نهایت در .بود مثبت و توجه قابل نیز مشتریان رفتاری تمایالت روی بر ای رابطه بازاریابی

 همچنین و رقبا با در مقایسه فروشگاه برند سازی متمایز روی بر تمرکز با ها فروشگاه مدیران و خدمات کنندگان
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 به هم آن که نمایند فراهم را مشتریان بلندمدت با کارای بسیار پیوند ایجاد زمینه خدمات و محصوالت کیفیت بهبود

 .شد مشتریان خواهد در مثبت رفتاری تمایالت ایجاد موجب خود نوبه

 کامل روابط در مند رابطه بازاریابی بر موثر عوامل تاثیر در پژوهشی تحت عنوان بررسی( 9410)وربخش و پشنگ (1

 اول دیدگاه .گیرند می قرار بررسی مورد دیدگاه دو از بازاریابی های پژوهش استراتژی این در .باشد می فروشنده خریدار

 فقط که مدت کوتاه نگرش یك عنوان به معامالتی بازاریابی .معامالتی است بازاریابی(بازاریاب آمیخته مدیریت)همان

 بر تمرکز آن هدف که باشد می مند رابطه دوم، بازاریابی دیدگاه .شود می تعریف دارد، تمرکز فعلی معامالت روی

 مبنای بر و کاربردی هدف، بر مبنای حاضر پژوهش .دارد مدت بلند نگرشی بر تاکید و باشد می کلیدی مشتریان

 کلیدی مشتریان و فروشندگان) آماری جامعه انتخاب برای سرشماری روش از .است پیمایشی نوع از توصیفی روش،

 وابسته متغیر بر مستقل بازاریابی بر موثر عوامل میان از که داده نشان پژوهش این نتایج. باشد می( دیزل بهمن شرکت

 پیوندهای رضایت، عدم فروشنده، ارتباطی های دارایی عامل سه فروشندگان دیدگاه از مند رابطه طریق از

 فوق، عوامل بر عالوه خریداران دیدگاه از و دارند تاثیر خریدار و فروشنده ارتباطیگرایش  بر شخصی_اجتماعی

 .دارند تاثیر فروشنده خریدار و ارتباطی گرایش بر نیز نوآوری فروشنده عدم و خریدار ارتباطی های دارایی

 مشتری به وفاداری بر مند رابطه بازاریابی ارزشی ابعاد تأثیر در پژوهشی تحت عنوان بررسی( 9410)ونوس و ظهوری (3

 آوری جمع برای پرسشنامه از است همبستگی_توصیفی نوع از که پژوهش این همراه در تلفن های گوشی برند

 فروش اصلی منطقه سه میان از که است نفر 592 شامل پژوهش این آماری نمونه .است استفاده شده اطالعات

 اند، شده انتخاب پژوهش آماری جامعه عنوان به پژوهشگر قضاوت اساس بر که تهران شهر در تلفن همراه های گوشی

 نشان پژوهش نتایج. اند شده بررسی ساختاری معادالت مدل از استفاده با آمده دست به های داده و دست آمده به

بر  تجربی منافع و نمادین منافع عملكردی، منافع متغیر سه تنها مند رابطه بازاریابی ارزشی ابعاد میان از دهد، می

 از میان. است شده تأیید نیز رفتاری وفاداری و نگرشی وفاداری رابطه همچنین. اندداشته تأثیر نگرشی وفاداری

 تعدیل کنندگی نقش برند به تعهد میزان متغیر نیز، تنها پژوهش این در شده گرفته نظر در کننده تعدیل متغیرهای

 .است داشته برند به وفاداری و مند رابطه بازاریابی ارزشی ابعاد میان رابطه در

 مشتری با هدف رضایت و خدمات کیفیت ابعاد ی رابطه تحت عنوان مطالعه درپژوهشی(9410)غفاری و همكاران (8

 و مشتریان تمندی رضای با ابعاد این ی ا نهایت رابطه در و بانكی خدمات کیفیت بر تأثیرگذار عوامل مهمترین شناخت

 متغیرهای از گیری بهره و سروکوال مدل از استفاده با ای نامه منظور پرسش همین به .است شده انجام راهكار ی ارائه

 برتر بانك سه مشتریان از نفر، 483 ی نمونه حجم با تهران شهر در و شد الكترونیك طراحی خدمات بر تأثیرگذار

 بر تأثیر مثبتی الكترونیك خدمات کیفیت از مشتریان ادراکات که است آن از حاکی نتایج .آوری ایران جمع خصوصی

 بیشتری تأثیر خدمات الكترونیك کیفیت از مشتریان ادراکات طرفی از و دارد سنتی خدمات به نسبت ترجیح میزان

 .دارد مشتریان رضایت بر سنتی خدمات کیفیت از مشتریان ادراك به نسبت

  چهارچوب مدل مفهومی پژوهش 9-9شكل

 

 

 

 

 

(50094،Wen-Jung Chen and Mei-Liang Chen ) 

مندبازاریابی رابطه   

 گرایش ارتباط

 افشای متقابل

 کیفیت خدمات

 قابلیت اطمینان

تجهیزات فیزیكی و 

 دکوراسیون

 نگرانی مشتری

 پاسخ دهی به مشتری

 تصویر شرکت

 تصویر کاربردی 

 تصویر عملیاتی
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 :روش پژوهش

 ،از لحاظ روش نیهم چنشود، و  نتایج حاصل ازآن درسازمان بكارگرفته میزیرا ، باشد یم پژوهش از لحاظ هدف کاربردی نیا

 در تابستان نمایندگی های بیمه ایران در سطح شهرستان کرمانشاه،که در باشد یم همبستگی _ی پیمایشی جزء پژوهش ها

 .انجام گردید 9413سال
 

 :جامعه آماری

 .باشد های بیمه ایران درسطح شهرستان کرمانشاه می مشتریان نمایندگیاز  است عبارت تحقیق این در آماری جامعه

 :روش نمونه گیری وحجم نمونه

مشتریان  تحقیق این ریآما جامعه که آنجا از .گردیدانتخاب  تصادفی_طبقه ای گیرینمونهازطریقجامعهاینازبینالزمنمونه

، شود نفری انتخاب و بررسی می 483مونه یك ن ٪12با توجه به نامحدود بودن مشتریان در سطح اطمینان ،باشد بیمه ایران می

                                                                                                                                        است شده استفاده گیری نمونه برای کوکران فرمول از پژوهش این در لذا
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 :روش وابزار جمع آوری داده ها

و گویه 90شامل تصویر شرکت گویه، 90شامل بازاریابی رابطه مند پرسشنامه پرسشنامه استفاده شده است سه از تحقیق دراین

این . ستجمع آوری داده ها استفاده شده ا و گیری اندازهابزاراصلی عنوان بهکه . باشد میگویه 91شامل خدمات کیفیت

 پس ازتنظیم پرسشنامه و .گردیدبه جامعه آماری اصالحاتی انجام گرفته و ویرایش پرسشنامه استاندارد بوده همچنین با توجه 

به  مشتریانبین  در پرسشنامه ها های الزم، سی وصورت گرفتن هماهنگیمسئوالن مربوطه سازمان مورد برر از اخذمجوز

 .هاجمع آوری شد طورحضوری، توزیع وسپس داده

 :پرسشنامه پایایی و روایی

 .نفرازخبرگان متخصص واساتید دانشگاهیشش  استفاده ازنظرات(9

 . اند استفاده کرده های مشابه ای که ازاین پرسشنامه یاپرسشنامهه نامه مطالعه مقاالت وپایان(5

 پایایی پرسشنامه های پژوهشمربوط به سواالت و   -  جدول

 ضریب کل ضریب الفای کرونباخ تعدادسواالت ابعاد مفهوم مورد بررسی

  310/0 2 گرایش ارتباط بازاریابی رابطه مند

 315/0 2 افشای متقابل 359/0

  380/0 2 تصویر کاربردی تصویر شرکت

 841/0 2 عملیاتی تصویر 833/0

 

 کیفیت خدمات

  859/0 2 قابلیت اطمینان

 321/0 2 تجهیزات فیزیكی و دکوراسیون 159/0

 850/0 2 مشتری نگرانی

 829/0 3 مشتری به دهی پاسخ

سواالت پرسشنامه  کرونباخ برای هریك از یمقدارآلفا مشخص و از متغیرهای پژوهش سواالت هریك تعداد مطابق جدول فوق

 .است بیشتر است که نشانه پایایی باالی 3/0ازها 
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 ها تجزیه وتحلیل داده

 نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن   - جدول  

 شدت معنی داری متغیرهای پژوهش فرضیات پژوهش
Sig 

 

ضریب 

 همبستگی

 نتیجه

بین بازاریابی رابطه مند وتصویر شرکت  فرضیه اصلی

 خدمات رابطه وجود داردبر کیفیت 

 دیتائ 290/0 000/0

 فرضیه فرعی
 اول

 گرایش ارتباط  و کیفیت خدمات نیب

 دارد وجود رابطه

 دیتائ 429/0 000/0

 یفرع هیفرض
 دوم

 افشایی متقابل  و کیفیت خدمات نیب

 دارد وجود رابطه

 دیتائ 435/0 000/0

دهد که کلیه ابعاد بازاریابی رابطه مند با کیفیت خدمات رابطه معناداری  نتایج آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان می

 .دارداط داری را گرایش ارتب و کمترین شدت معنیبیشترین شدت معناداری را افشایی متقابل  . دارند

 (مدل ساختاری)نتایج تحلیل مسیر  3-9جدول 

 مسير
 به                         از

 مسير مستقيم
(1) 

 غيرمستقيممسير 
(2) 

 اثر كل
(2(+)1) 

 تصویر شرکت             بازاریابی رابطه مند
76/0 

(6/5) 
- 

76/0 
(6/5) 

 کیفیت خدمات                 بازایابی رابطه مند
76/0 

(49/3) 
- 

76/0 
(49/3) 

 کیفیت خدمات                     تصویر شرکت 
24/0 

(99/1) 
- 

39/0 
(99/1) 

 .مسيرها هستند tاعداد رديف باال ضرايب مسير و اعداد رديف پايين مقادير : توجه

 

 با توجه به نتایج معادالت ساختاری مدل مفهومی پژوهش رابطه بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات

تصویرشرکت و کیفیت خدمات رابطه مثبت و دهد که بازاریابی رابطه مند بر  نتایج این آزمون نشان می. مشخص گردیده است

  .معناداری دارد اما بین تصویر شرکت و کیفیت خدمات رابطه معناداری وجود ندارد

 یافته های پژوهش

 ی پژوهشها نتیجه گیری از فرضیه

 . داردوجود معنادار  بین بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات رابطه :اصلیفرضیه 

نتایج تحلیل . خدمات  بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیتهای فرضیه اصلی نشان از معناداری همبستگی بین  یافته

بار عاملی )بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات به ترتیب؛ مسیر توسط نرم افزار لیزرل نشان داد، ارتباط بین 

بازاریابی رابطه مند شود  در نتیجه گفته می. تأیید شد (11/4و عدد معناداری  18/0بار عاملی  )، (43/2و عدد معناداری  13/0

  .است رابطه وجود دارد های بیمه شهرستان کرمانشاه بر تصویر شرکت و کیفیت خدمات در نمایندگی
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 دداروجود معنادار  بین گرایش ارتباط و کیفیت خدمات رابطه :اولفرضیه 

آزمون ضریب همبستگی نتایج . دارد گرایش ارتباط و کیفیت خدماتهمبستگی بین و نشان از معناداری  اولهای فرضیه  یافته

در . تأیید شد( 00/0و عدد معناداری  429/0بار عاملی )با  گرایش ارتباط و کیفیت خدماتارتباط بین که نشان داد،  اسپیرمن

  .مؤثر استکرمانشاه  شهرستانهای بیمه  در نمایندگی افزایش و ارتقاء گرایش ارتباط و کیفیت خدمات شودنتیجه گفته می

 .داردوجود معنادار  بین افشای متقابل و کیفیت خدمات رابطه :دومفرضیه 

ضریب همبستگی  آزموننتایج . دارد افشایی متقابل و کیفیت خدماتهمبستگی بین و نشان از معناداری  دومهای فرضیه  یافته

در . تأیید شد( 00/0و عدد معناداری  435/0بار عاملی )با  افشایی متقابل و کیفیت خدماتارتباط بین که نشان داد،  اسپیرمن

  .مؤثر استکرمانشاه  شهرستاندر نمایندگی های بیمه  افزایش و ارتقاء گرایش ارتباط و کیفیت خدمات شودنتیجه گفته می

 گیری بحث و نتیجه

همانطوری که قبال مطرح شده است، در این بررسی رابطه پژوهش بین بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات 

شواهد نشان از وجود رابطه معنا داری بین بازاریابی رابطه مند و ابعاد آن بر روی . شهرستان کرمانشاه بررسی شده است

که هر یك از ابعاد بازاریابی رابطه مند بر تصویر و  باشد یمتحلیل حاکی از آن  نتایج حاصل از تجزیه و. کیفیت خدمات دارد

شدت رابطه بین بازاریابی رابطه مند وکیفیت خدمات .کیفیت شرکت رابطه وجود دارد، اما شدت این شدت روابط متفاوت است

. شتریان نمایندگی های بیمه می باشدبیشتر از رابطه بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت است و این نتیجه حاکی از م

مشتریان نمایندگی های بیمه بیشتر به سمت گرایش . کند همچنین نتایج حاصل از مدل ساختاری رابطه فوق را تصدیق می

متقابل سوق دارند به این معنی که رابطه نمایندگی ها و مشتریان دوسویه باشد هم مشتری از اراده کیفیت خدمات راضی 

دهد که نمایندگی های بیمه در سطح شهرستان نتایج نشان می. نمایندگی بیمه به سود مورد انتظار خود دست یابدباشد و هم 

کرمانشاه در فكر افزایش کیفیت ارائه شده به مشتریان هستند ارتقاء و افزایش کیفیت برای نمایندگی های بیمه حائز اهمیت 

هدف اصلی بازاریابی رابطه مند جذب . ینان مشتری به طرف مقابل کار می کندبنابراین بازاریابی رابطه من در جهت اطم. است

در نتایج بدست نشان می دهد در بازار رقابتی امروز افزایش . و جلب مشتری بر چایه اعتماد متقابل بین دو طرف می باشد

یر شرکت هم بدونه تاثیر نیست بلكه در این پژوهش تصو. زند خواسته های مشتری حرف اول را می کیفیت با توجه به نیازها و

در جهان . مشتری دوست دارد از مكانی خریدهای خود را انجام دهد که دارای نام و نشان معتبری در بین دیگر رقبا باشد

امروز اگر سازمانی استراتژهای خود را با توجه به محیط رقابتی و پرتالطم تدوین نكند در عرصه رقابت حفی برای کفتن 

نمایندگی  .همچنین نتایج نشان داد که گرایش متقابل مشتری و نمایندگی بیمه رابطه خوبی باهمدیگر دارند .داشتنخواهد 

ی ها اعتماد کافی را به در صدد است که اطالعاتی که تاحد امكان در دسترس دارد در اختیار مشتریان قراردهد تا مشتر

هدف اصلی آن ایجاد رابطه مثبت و . مند پیدا است ز اسم بازاریابی رابطههمانطور که ا. های مورد نظر داشته باشند نمایندگی

بیمه از  یها ی متقابل بین مشتریان و نمایندگیبه عالوه، نتایج حاکی از آن است که افشای. قابل اطمینان با مشتریان است

 را بطور دقیق و روشن برای مشتری های محصوالت خود های بیمه ویژگی رابطه معناداری برخوردار بوده بنابراین نمایندگی

ها  ر روشن برای نمایندگیهای خود را به طو تشریح خواهن کرد همپنین مشتریان هم به عنوان طرف مقابل نیازها و درخواست

 .گردد کنند و با توجه به نیازهای بازار و مشتری خدمات ارائه می ابراز می
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 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیات پژوهش

های  بر اساس فرضیه اصلی وجود رابطه معنا دار بین بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت بر کیفیت خدمات از یافته

 . این پژوهش بود

ن کفت که وجود توا یمبرای تشریح این موضوع . باشد ها مشخص شد که این رابطه قابل مالحظه می در تجزیه و تحلیل

استراتژهای خود را با ( های بیمه نمایندگی)امروزی امری بدیهی و الزم است که سازمانهابازاریابی رابطه مند در سازمانهای 

تواند کیفیت خدمات و تصویر شرمت را در میان  ستفاده از ابزارهای بازاریابی میتوجه به بازاریابی رابطه مند تدوین کنند و با ا

به مدیران و مسئولین . بتوانند از تصویر شرکت استفاده الزم را ببرندای که به عنوان مزیت رقابتی  رقبا ارتقاء دهند به گونه

مند را ترویج و با استفاده از ابعاد و شاخصهای بازاریابی رابطه مند  شود فرهنگ بازاریابی رابطه نمایندگی های بیمه توصیه می

های بیمه و  تباط و افشای متقابل توسط نمایندگیبنابراین ارتقا گرایش ار. بتوانند اعتماد و اطمینان مشتریان را بدست بیاورند

همچنین نمایندگی ها با در تالش باشند تا با جذب مشتری بیشتر تصویر و نام . مشتریان بطور اگاهانه باید پایه ریزی شود

ن ارائه همچنی. تجاری سازمان مورد نظر را در بین دیگر رقبا حفط کنند و با ابجا این امر به مزیت رقابتی دست یابند

نتایج این پژوهش در یك محیط کسب و . شود محصوالت و خدمات با کیفیت منجر به وفاداری مشتری نسبت به سازمان می

که برسی تصویر شرکت و کیفیت خدمات و رضایت مشتری در یك ( 5099)کار بررسی شده که با نتیجه پژوهش چاو

خدماتی، بهداشتی و آموزشی نشان رابطه معنادار بین متغیرها بیمارستان را بررسی کرده که نتایج تحقیق در یك محیط 

همچنین نتایج پژوهش ون چونگ و می جیانگ با متغیرهای بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت و . دهد پژوهش را نشان می

تایج تحقیق رابطه های تایوان نشان از رابطه معنادار بین متغیرهای پژوهش را نشان می دهد که با ن کیفیت خدمات در هتل

 .همسو دارند

 . های این پژوهش بود بر اساس فرضیه اول وجود رابطه معنادار بین گرایش ارتباط و کیفیت خدمات از یافته

ن کفت که وجود گرایش توا یمبرای تشریح این موضوع . باشد ها مشخص شد که این رابطه قابل مالحظه می در تجزیه و تحلیل

وجود ارتباط مفید و کاربردی میان اراده دهنده کاال و خدمات و مشتریان و . بیمه امری ضروری است متقابل در نمایندگیهای

شود که مشتریان چه نوع کاال و خدماتی با چه  این رابطه باعث می. شود مصرف کنندگان باعث ایجاد رابطه بلند مدت می

ن امر موجب می شود که سازمان ارئه دهند خدمات به فكر ویژگی از ارائه دهنده محصوالت و خدمات در خواست کنند و که ای

نمایندگان بیمه می توانند نظر مشتریان را به خود جلب . ارتقاءکیفیت کاال و خدمات خود را با توجه به محیط رقابتی باشد

ر خواستهای رسیدگی به انتقادات مشتری، کاهش نگرانی مشتری، پاسخ به د. کرده و به اهداف سازمانی خود دست یابند

از جمله ... مشتریان با توجه به نیازآنها، ایجاد فضای جالب و طراحی دکوراسیون برای جلب مشتری، ارئه خدمات مناسب و

. توانند برای ایجاد قابلیت اطمینان و اعتماد کافی برای جذب مشتری انجام دهند کارهای است که نمایندگی های بیمه می

و یك نوع حرفه کاری است که باید کارکنان نمایندگی های بیمه آموزشهای الزم را برای نحوه ارتباط برقرار کردن بامشتری 

در یك محیط کسب و ( 9410)نتایج این پژوهش با تحقیقات محققانی همچون ور پخش و پشنگ. ارتباط با مشتریان بگذرانند

تژیهای بازاریابی نشان رابطه معنادار بین متغیرها را نشان کار و رقابتی که عوامل موثر بر بازاریابی رابطه مند باتاکید بر استرا

همچنین و نوس و . دهد و نتایج تحقیق حاکی از این است که تاکید بر مشتریان کایدی بصورت بلند مدت است می

ش نشان در پژوهش برسی  بازاریابی رابطه و  وفاداری مشتری به برند گوشی همراه را برسی و نتایج این پژوه( 9410)ظهور

 .می دهد که رابطه معنادار بین متغیرها وجود دارد
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 . های این پژوهش بود بر اساس فرضیه دوم وجود رابطه معنادار بین افشای متقابل و کیفیت خدمات از یافته

دهنده کاال برای تشریح این موضوع باید مشتری و ارائه . باشد ها مشخص شد که این رابطه قابل مالحظه می در تجزیه و تحلیل

تواند هم  ایجاد رابطه درست و بدونه ریا کاری می. و خدمات با همدیگر صادق باشند تا ارتباط دو سویه در این میان برقرار شود

در اختیار قرار دادن اطالعات الزم، مفید و . را در جهت رسیدن به اهداف شان یاری دهد(نمایندگی بیمه)مشتری و سازمان

ارائه کاال و خدمات با کیفیت . تر کند ها به مشتریان می تواند ارتباط متقابل بین دو طرف را محكم ضروری توسط نمایندگی

نمایندگی های بیمه با ایجاد اطمیان . تواند ارتباط متقابل مشتری  و ارائه دهنده کاال و خدمات را بیشتر و ارتقاء بخشد می

ها پس از صدور، ایجا ارائه محصوالت با کیفیت  بیمه نامه... فع نقص و کامل به مشتری از نحوه خدمات پس از فروش و ایجاد ر

، توزیع جایزه برای در بین مشتریانی که برای بلند مدت مشتری (برخوردار مشتریان از تخفیفات)و کاهش قیمت تا حد امكان

صمدی و   ق با نتایج پژوهشنتایج این تحقی. می تواند بر ذهنیت مشتریات تاثیر گذار باشد... این نمایندگی بودندو

 خرید رفتار و زنجیرهای در فروشگاههای( رابطه مند)ارتباطی بازاریابی های تاکتیك بین رابطه ، بررسی(9481)دیگران

 های ویژگی و ارتباطی بازاریابی تاکتیكهای ارتباط با رابطه در مناسبی دیدگاه تواند پژوهش می این. نمود لحاظ مشتریان

در پژوهشی تحت (9481)همچنین روستا و مدنی. نماید ارایه ها تاکتیك این کردن تر اثربخش چه هر برای شخصیتی مشتری،

 از حاصل نتایج اساس بر . .به مرحله اجرا درآمد  ویژه شناسه ارزش بر مشتری تصمیم گیری و خدمات کیفیت عنوان تأثیر

 شناسه ویژه ارزش بر گذار اثر و مهم عوامل از یكی خدمات کیفیت که شد مشخص پرسشنامه، های داده تحلیل و تجزیه انجام

 .باشد می قویتر غیرمستقیم طور به یعنی مشتریان گیری تصمیم میانجی گرفتن متغیر نظر در با رابطه این و است

 پیشنهادهای کاربردی

ارتقاء . تكنولوژی روز در آن کشور استهای بیمه و ارائه خدمات با توجه به نیازهای مشتریان نشان از وجود  گسترش نمایندگی

های بیمه در هر کشوری به عنوان یك  وجود بیمه و نمایندگی. شود و اهمیت دادن به بیمه موجب افزایش اشتغال زایی می

ر و های آن را با توجه به نیازهای بازا بنابراین نمایندگیهای بیمه باید محصوالت و ویژگی. شود پشتوانه برای آینده محسوب می

با توجه به نتایج این پژوهش ارتباط برقرار کردن با مشتریان بطور بلند مدت و اطمینان خاطر . مشتری ارائه و عرضه کنند

 .باشد بطه مند میدادن به مشتری با توجه به کیفیت عرضه شده نشان از بكارگیری بازاریابی را

افزایش و ارتقاء کیفیت خدمات و تصویر شرکت در ذهن  کمك بهزیر در ارتباط با  یها هیتوص با توجه به نتایج مطالعه فوق

 .توان پیشنهادهای زیر را مطرح ساخت های تحقیق می با توجه به یافته، مشتری

 شناسایی نیازهای مشتریان و فرصتهای بازار قبل از رقبا با انجام تحقیقات بازاربابی موثر 

  فراهم کردن فضا و امكانات مناسب برای مشتریان 

 ستخدام کردن افرادی که از روابط عمومی باالیی برخوردارباشند تا ویژگی کاال و خدمات موجود را بطور اگاهانه ا

 .برای مشتری تشریع کنند

  بكارگیری بازاریابی رابطه مندایجاد فرهنگ 

 تدوین و اتخاذ استراتژی مناسب با توجه به محیط رقابتی برای کمتر آسیب پذیر بودن سازمان 

 ی عوامل تاثر گذار بر روی بازاریابی رابطه مند و تصویر شرکت و کیفیت خدمات در محیط داخل و شناسای

 خارج نمایندگی های بیمه
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  ایجاد دپارتمان تحقیق و توسعه و ایجاد یك تیم فعال برای تحقیقات بازاریابی و شناسایی کردن نیازهای

 مشتریان

  کیفیت خدمات و معرفی شرکت و ایجاد تصویر ذهنی مثبت در ی روز دنیا در فرایند ها یتكنولوژاستفاده از

 ذهن مشتری
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