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چکیده
سازمانها برای حفظ خود در عرصه رقابت باید مشتریان کلیدی و سودآور خود را در کانون توجه قرار دهند .یکی از
فنونی که در این راستا به سازمانها کمک میکند ،مدیریت ارتبا با مشتری استت کته باعتز تقویتت رابطته بتا مشتتریان
میگردد .هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر مدیریت ارتبا با مشتری بر ابعتاد کیفیتت رابطته (رضتایت ،اعتمتاد ،تعهتد)
است .تحقیق حاضر ،از نار هدف ،کاربردی بوده و بر اساس روش گردآوری دادهها ،تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی
است .جامعه آماری این پژوهش بیمهشدگان شخ

ثالز نزد شرکت بیمه ایران در شهر مشهد هستند .در این پتژوهش از

روش نمونهگیری تصادفی ساده استفادهشده است .ابزار گردآوری دادههای ایتن پتژوهش پرسشتنامه محقتق طراحتیشتده
است .در مرحله پیشآزمون روایی و پایایی ابزار گرداوری دادههتا متورد تأییتد قرارگرفتته شتد .تعتداد  931پرسشتنامه از
جامعه آماری گردآوری گردید .بهمناور تجزیهوتحلیل دادهها ،از مدل معادالت ساختاری و نرمافزار  Amosاستفادهشتده
است .یافتههای حاصل از پژوهش نشان میدهد که مدیریت ارتبا با مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر ابعاد کیفیت رابطته
داشته است .این بدان معناست هنگامیکه مشتریان در

بهتری از اقدامات مدیریت ارتبا با مشتری شرکت داشته باشتند

دیدگاه مثبتتری نسبت به کیفیت رابطه با شرکت خواهند داشت ،بنابراین رضایت ،اعتماد و تعهد آنان به شرکت افزایش
مییابد.
واژههای کلیدی :بازاریابی خدمات ،بیمه ایران ،کیفیت رابطه ،صنعت بیمه ،مدیریت ارتبا با مشتری.
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مقدمه

رابطه و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان و ستهم بتازار

در سالهای اخیر تحوالت بزرگی در ارایته ختدمات

شتترکت متیگتتردد .کیفیتتت رابطتته استتتراتژیای جهتتت

بیمهای در دنیتا رخداده استت .شترکتهتای بیمتهای در

جذب ،حفظ و افزایش رابطه با مشتری استت کته از سته

ایران نیز در این تدییرات بیتأثیر نبودهاند .ع وه بر ایتن،

عامل رضایت ،اعتماد و تعهد تشکیلشده استت (ستگارا

ما با تحول دیگری در داخل کشور مواجه بودهایتم و آن

متتتولینر و همکتتتاران .)2049 ،9لتتتویس ویتتترا،)2049( 1

حضور و آغاز فعالیتهای بسیاری از شترکتهتای بیمته

کیفیت رابطته را بتهعنتوان یکتی از مزایتای مهتم رقتابتی

خصوصی در کشور است .با توجه به اینکه قبتل از آغتاز

شرکت ها میداند که اعتماد مهمترین بعد آن است .وی

به کار شرکتهای بیمه خصوصی مسأله رقابت در میتان

یو و چن

 1در سال  2049به بررستی تتأثیر انتواع

شرکتهای بیمه دولتتی چنتدان مطتر نبتود ،در نتیجته

بازاریابی رابطهمند بر بیمههای عمر در تایوان پرداختند و

مستتأله تحلیتتل ارزش مشتتتریان بیمتته و جتتذب مشتتتریان

نشان دادند کیفیت رابطه (رضایت ،اعتماد ،تعهد) تحتت

ارزشمند نیز نمود چندانی نداشت .اما با توجه به فعالیتت

تأثیر مدیریت ارتبا با مشتری ،کیفیت خدمات و انتواع

شرکتهای بیمه خصوصی سطح رقابتت در میتان آنهتا

بازاریابی رابطهمند قرار دارد .آنها همچنین بیان نمودنتد

افتتزایشیافتتته و چیتتزی کتته بتتیش از همتته کتتانون توجتته

که کیفیت رابطه خوب با مشتری باعز افزایش وفاداری

شرکتهای بیمهای در کشتور قرارگرفتته استت ،جتذب

مشتریان و تبلیدات شفاهی محصتوالت بیمتهای شترکت

مشتریانی با باالترین سودآوری است .شرکتهتای بیمته

توسط آنان متیگتردد .در مطالعتات پیشتین محققتان بته

دولتی برای باقی ماندن در سطح رقابت عت وه بتر اینکته

بررسی رابطه بین متدیریت ارتبتا بتا مشتتری و کیفیتت

نیازمند جذب مشتتریان جدیتد هستتند بتیش از آن بایتد

رابطه از دیدگاه ستازمانهتا پرداختتهانتد و تتاکنون هتیچ

هرچه بیشتر سعی در حفظ مشتریان ارزشمند خودنمایند.

مطالعهای به بررسی این رابطه از دیدگاه مشتریان صنعت

جهت تحقق این امر شترکتهتای بیمته در ابتتدا نیازمنتد

بیمه نورداخته است لذا با توجه به اهمیت ایتن موضتوع و

ابتتزاری هستتتند تتتا بتواننتتد مشتتتریان ارزشتتمند ختتود را

همچنین خأل تحقیقتاتی کته در ایتن زمینته وجتود دارد،

شناسایی نمایند .مدیریت ارتبا با مشتری ابتزاری استت

بنابراین این مطالعه به بررستی تتأثیر متدیریت ارتبتا بتا

کتته م تیتوانتتد ایتتن امکتتان را بتترای آنهتتا فتتراهم آورد.

مشتری بتر ابعتاد کیفیتت رابطته متیپتردازد کته در ایتن

مدیریت ارتبا با مشتری روشی است که از نترمافزارهتا

پژوهش ابعتاد کیفیتت رابطته شتامل سته عامتل رضتایت

و فنّتتاوریهتتای مربوطتته جهتتت دستتتیابی بتته متتدیریت

مشتتتری ،اعتمتتاد و تعهتتد استتت .ازآنجتتاییکتته ختتدمات

خودکتار بتهمناتور بهبتود فرآینتدهای عملیتات باهتدف

بیمهای شرکت بیمه ایران بسیار متنوع استت ایتن تحقیتق

فتروش ،بازاریتتابی و ارایتته ختتدمات بتته مشتتتری استتتفاده

ثالز تمرکز دارد .خدمات بیمته

م تینمای تد (شتتوین
فنتت

وو و الن ت

لتتو .)2042 ،4وان ت

و

 )2042( 2در تحقیقتتی نشتتان دادنتتد کتته اجتترای

تان

بر خدمات بیمه شخ
شخ

ثالز در درجه اول در پایان هرسال بایتد تمدیتد

گردد و در درجته دوم شخصتی کته ختودرو در اختیتار

فنآوری مدیریت ارتبا با مشتری باعز بهبتود کیفیتت
1.Lung Lu
2.Wang &Feng

3.Segarra Moliner
4.Luis Vieira
5.Wei Yu & Cheng Tung
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دارد تا مادامیکه مالک ختودرو استت بایتد از ختدمات
بیمهای شخ

ثالز استفاده نماید.

سهم مشتری و حفظ مشتتری از طریتق رضتایتمندی وی
استتت .مشتتتریان راضتتی وفتتادار متتیشتتوند و درنتیجتته
مشتریان ارزشمندتری هستند که این موضوع مستقیماً بتر

مباني نظری و پیشینه پژوهش

جریان درآمد شرکت تتأثیر متیگتذارد (وافتی.)2001 ،

در محیطهای تجاری امروزی که مشخصته بتارز آن

مدیریت ارتبا با مشتری رویکردی جامعنگر است کته

افزایش رقابت است ،هیچ کسبوکاری اعم از تولیتدی،

بخشهای فروش ،بازاریتابی ،ختدمات مشتتری و دیگتر

خدماتی و ...نمیتواند بدون «مشتریان راضی و خرستند»

کارکردهای رو دررو با مشتری را بهنحویکه بیشتترین

پایتتدار و موفتتق بتته راه ختتود ادامتته دهتتد .مهتتمتتتر از آن

ستتودآوری را بتترای ستتازمان داشتتته باشتتد ،یکوارچتته و

خواستهها و انتاارات مصرفکنندگان روزبهروز فزونتی

هماهن ت

م تیستتازد (قنبتتری .)4931 ,عل تیرغتتم اینکتته

یافته و این روند با رشتد روزافتزون همتراه خواهتد بتود.

اهمیتتت متتدیریت ارتبتتا بتتا مشتتتری بتتهعنتتوان رویکتترد

بنابراین سازمانها برای حفظ خود در عرصه رقابت بایتد

استتتراتژیک موفتتق از ستتال  4330بتتهطتتور گستتتردهای

مشتریان کلیدی و سودآور خود را در کانون توجه قترار

مشتتخ

شتتده استتت ،امتتا هنتتوز تعریتتف واحتتدی از آن

دهنتتد .یکتتی از فنتتونی کتته در ایتتن راستتتا بتته ستتازمانهتتا

وجتتود نتتدارد(کو 4و همکتتاران .)2003 ،کستتانی کتته از

کمک میکند مدیریت ارتبا با مشتری است که باعز

سیستم مدیریت ارتبا با مشتری سود متیبرنتد ،هریتک

تقویت رابطته بتا مشتتریان متیگتردد کته در ادامته ایتن

تعاریف منحصربهفردی از آن ارایه میدهند ،پارواتیتار و

مفاهیم توضیح داده خواهد شد.

شت ،)2004(2مدیریت ارتبا با مشتری را چنین تعریف
نمتتودهانتتد" :راهبتترد و فرآینتتد جتتامع جتتذب و حفتتظ

مدیریت ارتباط با مشتری

مشتریان انتخابی برای ایجاد ارزش باالتر برای ستازمان و

طی ستالهتای اخیتر فنّتاوریهتای زیتادی بتهمناتور

مشتری است" .این مفهوم شامل ترکیبی از فعالیتتهتای

کمتتک بتته تجتتارت بتترای متتدیریت بهتتتر عملکردهتتا و

بازاریابی ،فروش ،ختدمات مشتتری و زنجیتره تتأمین در

فرآینتتدهای آن بتته کتتار گرفتتتهشتتده استتت .ارتبتتا بتتا

سازمان برای دستیابی به راندمان و اثربخشتی بتاال استت.

مشتتتری ،بتتهعنتتوان یکتتی از مشتتهورترین ستتامانههتتای

دیدگاه دیگری به مدیریت ارتبتا بتا مشتتری بتهعنتوان

کتتتاربردی متتتدیریت کستتتبوکتتتار ،نقتتتش مهمتتتی در

راهبرد یا فلسفه مینگرد .وست ،)2004(9معتقتد استت":

یاریرستاندن بته ستازمانهتا جهتت برقتراری ارتبتا بتا

در کاملترین حالت ،متدیریت ارتبتا بتا مشتتری یتک

مشتریان خود و کسب تجربه از طریق شناخت بهتتر ایتن

راهبترد یتا فلستتفه استت نتته یتک فنتاوری کتته بتا هتتدف

مشتریان ،ایفا کرده استت (فخرداعتی .)2003 ،متدیریت

افتتزایش ستتودآوری و رضتتایت مشتتتری طراحتتیشتتده

نیازهای مشتری و

است" .مدیریت ارتبتا بتا مشتتری مفهتومی استت کته

افزایش این دانش جهت ارتقاخ فروش و بهبتود ختدمات

ستتازمانهتتا را قتتادر بتته تولیتتد محصتتوالت یتتا ختتدمات

ارتبا با مشتری اساساً در مورد در

است .مدیریت ارتبا با مشتری مرزهتای بتین فتروش و
خدمات را از بین متیبترد و فعالیتتهتای ستازمان را در
مورد مشتری هماهن

میکند .هدف نهایی آن افتزایش

6.Ko
7.Parvatiyar & Sheth
8.Vest
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منحصربهفرد برای هر یک از مشتریان میسازد .مدیریت

سخاوتمندی و تعهد عتاطفی استت .آنهتا دریافتنتد کته

ارتبا بتا مشتتری همچنتین ایتن احستاس را بته مشتتری

اعتماد مشتری باعز افزایش وفاداری نگرشی مشتری بته

میدهد که موردتوجه واقعشده اند ،بنابراین فرصتهتای

شرکت میشود .آلحندرو 9و همکتاران ( ،)2040تعهتد،

بازاریتتابی جدیتتدی را بتتر استتاس ترجیحتتات و پیشتتینه

اعتماد ،فرصتطلبتی و رضتایت را بتهعنتوان ستازههتای

مشتری به وجود میآورد(امیری رضوی.)4933 ,

کیفیت رابطه در نار گرفتند و نشان دادند کیفیت رابطته
با شرکت رابطه غیرمستقیمی بتا وفتاداری مشتتریان دارد.

کیفیت رابطه و عناصر تشکیلدهنده آن

آداناسووال ،)2003(1با بررسی مطالعات مختلتف بته ایتن

کیفیتتت رابطتته بتتین خریتتداران و تتتأمینکننتتدگان

نتیجتته رستتید کتته ستته عامتتل مهتتم کیفیتتت رابطتته تعهتتد،

موضوع تحلیتل استتراتژیک بترای طترفین معاملته استت

رضایت و اعتماد است .دی کنیتر 1و همکتاران (،)2003

(جاس 4و همکاران .)2009 ،ازاینرو از سالهتای 4330

پیشنهاد نمود که کیفیت رابطه نشاندهنده اعتمتاد ،تعهتد

به بعد ع قهمندی به عتواملی کته روابتط بلندمتدت بتین

و رضتتایت استتت و رابطتته مستتتقیمی بتتا قصتتد خریتتد

سازمان و مشتریان را میسازد و یا بته عبتارتی بازاریتابی

مصتترفکننتتده دارد .پاپیستتتا و دیمیتریتتادیس،)2042(3

رابطه مند ،بسیار رشتد پیتداکرده استت .حقیقتی نستب و

اشاره نمودند که عوامل اصتلی کیفیتت رابطته رضتایت،

همکتتاران ( ،)4933بازاریتتابی رابطتتهمنتتد را مجموعتته

تعهد ،صمیمیت ،عشق و محبت و وابستگی متقابل است.

فعالیتهتای بازاریتابی کته مستتقیماً بته ایجتاد ،توستعه و

با توجه به تعاریف فوق ،بسیاری از محققان موافقاند که

حفظ تبادالت موفتق متیانجامتد ،تعریتف متیکننتد .در

اعتمتتاد ،رضتتایت و تعهتتد مشتتتری عوامتتل کلیتتدی در

بازاریابی رابطهمند ستازمانهتا شتناخت عمیقتی از رفتتار

ارزیابی کیفیت رابطه هستند .بهعنوانمثال چک رابرتتی

3

خریداران ،نیازها ،مشک ت و رضتایت آنهتا بته دستت

و همکاران ( ،)2003ان دو بی سی )2003(3و شتووین

میآورند و از این طریق محصولی کام ً متمایز نسبت به

وو و پی چتی لتی ،)2044( 3نتیجته گرفتنتد کته کیفیتت

رقبا به مشتریان ارایه میدهند که این امر منجر به کستب

رابطتته از رضتتایت ،اعتمتتاد و تعهتتد شتتکلگرفتتته استتت.

مزیت رقابتی پایدار سازمان میشود به عبارتی باال بتودن

بنابراین در این مطالعه سه شاخ

اصتلی کیفیتت رابطته

کیفیت رابطه برای طرفین معامله نتتایج مثبتتی بته همتراه

تعهد ،رضایت و اعتماد استت کته در ادامته ایتن عوامتل

دارد .این نتایج بترای ستازمانهتا شتامل حفتظ مشتتری،

توضیح داده میشود.

تسهیل برنامهریزیهتای کتاهش هزینته عملیتاتی و بترای

رضایت مشتری :کیم و چا ،)2002(40برای اولین بتار

خریداران شامل تداوم عرضته و کتاهش ریستک استت.

مفهوم رضتایت مشتتری را در ادبیتات بازاریتابی مطتر

لتتذا بحتتز کیفیتتت رابطتته امتتروزه موردتوجتته تحقیقتتات

کتتردهانتتد .رضتتایت مشتتتری بتته شتتیوههتتای مختلفتتی

بازاریابی قرارگرفته است و محققین بته ابعتاد مختلفتی از
آن پرداختهاند .اوریتر و دی لنتوز ،)2044(2نشتان دادنتد
کته ابعتتاد کیفیتت رابطتته شتامل اعتبتتار-اعتمتاد ،اعتبتتار-
9.jose
10. Aurier &de Lanauze

Alejandro
Athanasopoulou
De Cannière
Papista & Dimitriadis
Chakrabarty
Ndubisi
Shwu Ing Wu and pei chi li
Kim & Cha

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
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تعریفشده استت .بتا توجته بته اینکته رضتایت مشتتری

متدیر حساسی برای سنجش کیفیتت رابطته استت .تعهتد

مفهتتومی انتزاعتتی و متتبهم استتت ،در صتتنایع مختلتتف و

همان تمایل خریدار به حفتظ رابطته بتا فروشتنده استت.

بخشهتای ختدماتی تعتاریف متعتددی وجتود دارد .در

تعهد میتوانتد بتهعنتوان حالتت روانشتناختی باشتد کته

اینجا یکی از تعاریفی که کاربرد گستردهای دارد را بیان

منجر میشود تا یک شخ

جهت حفظ رابطه در منتابع

میکنیم" .رضایت یک ارزیابی قضاوتی قبتل از تصتمیم

سرمایهگذاری کند (گاربرینو و جانستون .)4333 ،تعهتد

در یک مبادله خاب است که بهطتور مستتقیم متیتتوان

بهعنوان یکتی از مهتمتترین ابعتاد در رابطته مطتر شتده

شتده

است .بهطور مشابه با اعتماد ،تعهد یکتی از عوامتل مهتم

شده دانست (کیم و چا،

در ارتباطات موفق محسوب میشتود (مورگتان وهانتت،

 .)2002رضایت ،درجهای از عملکرد است که انتاارات

 .)4331ایجاد تعهد عامل مرکزی در بازاریابی رابطهمنتد

مشتری را برآورده میکنتد .اگتر عرضتهکننتده ختدمت

است (گاربارینو و جانسون.)4333 ،

آن را بهصورت یک احساس کلی ،کام ً مشتخ
به عنوان عملکرد کیفیت ادرا

مطابق با انتاارات مشتری عمل نکند ،یتک رابطته ادامته

اعتمتتاد :دونتتی و کنتتون )4333(1اعتمتتاد را ادرا

نمی یابد .کراسبی و همکاران همچنین بیتان نمودنتد کته

اعتبتتار و خیرختتواهی در متتورد یتتک هتتدف تعریتتف

رضایت ،شامل ارزیابی کیفیت تمامی تعتام ت قبلتی بتا

میکننتد .مورگتان وهانتت ( )4331اعتمتاد را ادرا

از

عرضهکننده خدمت است (اولیور.)4333 ،4

اطمینان در مبادله ،قابلیت اتکتا بتودن و درستتی شتریک

تعهد :مورمان ،زالتمن و دشتبانده )4332(2بته نقتل از

تعریتتف م تیکننتتد و معتقدنتتد کتته اعتمتتاد استتاس تعهتتد

مورگان وهانت تعهد را بهعنوان تمایتل بته حفتظ رابطته

رابطهای است .آنها بیان نمودهاند زمانی اعتمتاد حاصتل

تعریف میکنند همچنین کاالگاهان )4331(9نیتز اعتقتاد

میشود که یکطرف بهدرستی بهطترف دیگتر اطمینتان

دارد که تعهد عاملی است که باعز میگتردد تتا هتردو

داشته باشد .اطمینان این باور را ایجاد میکند کته طترف

طرف به روشی یکسان و متحد برای دستتیابی بته هتدف

مقابتتل ،معتقتتد و مطمتتئن استتت و منجتتر بتته همکتتاری

موردنار حرکت کنند .تعهتد ستاختار مهمتی در جهتت

مستتتحکم ،صتتادقانه ،منصتتفانه و مفیتتد خواهتتد شتتد.

حفظ رابطه بلندمدت است که ادامه رابطه با شتریک در

بری )4334(3بیان متیکنتد کته بازاریتابی رابطتهمنتد بتر

صورت تضمین حداکثر ت شهتا در حفتظ آن صتورت

اساس اعتمتاد ایجادشتده استت .همچنتین اعتمتاد عامتل

میپتذیرد .همچنتین بایتد متقاعتد شتد کته تت شهتا در

مهمی در ایجاد و بهبود کیفیت رابطه بتر استاس فرآینتد

بلندمدت و محوری کردن رابطه ،ارزنده است (مورگان

قول دادن و عمل نمودن به قول و تعهتد بیتانشتده استت
3

وهانتتت .)4331 ،1بتتر همتتین مبنتتا گاربتتانیو و جانستتون

(هوت و بردن  .)2004 ،ساختار اعتماد بهطور ختاب بتا

( )4333بیان نمودهاند که تعهتدات شخصتی بیشتتر میتان

ایجاد ع قه در بازاریابی رابطه مند مطر است .محققتان

فروشنده و خریدار موجب تعهد بیشتتر بترای نگهتداری

متعددی اعتماد را بتهعنتوان عامتل اصتلی ایجادکننتده و

رابطه است .بنابراین میتتوان در ناتر داشتت کته تعهتد،
Oliver
Moorman, Zaltman & Deshpande
Callagahan
Morgan & Hunt

19.
20.
21.
22.

23. Dony & cannon
24. Berry
25. Hewett & Bearden
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توسعهدهنده ارتبا موفق با مشتتری و وفتاداری مشتتری
بیان کردهاند.

قانون جدید به تصویب رسیده است .بیمه شتخ
همان گونه که از نام آن مشخ

ثالتز

میگردد خسارتهتای

وارد به اشخاب ثالز را پوشش میدهد و چون با عنوان
ارتبتتاط بتتین متتدیریت ارتبتتاط بتتا مشتتتری و

اتومبیل مطر میشود پس خسارتهتایی کته راننتدگان

کیفیت رابطه

اتومبیل به افراد ثالز و اموال آنها وارد متیکننتد ،بیمته

مدیریت ارتبتا بتا مشتتری متیتوانتد هزینته معاملته

شخ

ثالز اتومبیل نام دارد (دهقانی و عباسقلی بیتک،

مشتری یا عدم اطمینان وی را کاهش دهد که این بهنوبه

 .)4930بیمتته شتتخ

ختتود موجتتب افتتزایش ارتبتتا بتتین مشتتتری و شتترکت

صتتنعت بیمتته استتت؛ زیتترا ماننتتد ویترینتتی استتت کتته

ثالتتز از مهتتمتتترین محصتتوالت

میگردد .کرازبی 4و همکاران ( ،)4330نشان دادنتد کته

بیمهگران ،محصوالت خود را پشت شیشه آن در معرض

مدیریت ارتبا با مشتری باعتز افتزایش کیفیتت رابطته

دید مشتریان قرار میدهند .عملکرد شرکتهای بیمه در

وو و پ تیچ تیل تی (،)2044

این رشته به هر شیوهای که باشد ،سایر رشتههای بیمتهای

دریافتند که مشتریانی که رابطه بیشتری با شرکت دارنتد

را تحت تأثیر قرار میدهد و شاید بتوان بیان کرد که این

شناخت مثبتتتتری از فعالیتتهتای متدیریت ارتبتا بتا

رشته کلید ورود بیمهگران به بازار بیمته استت (صتحت،

مشتتتری شتترکت دارنتتد و بتتهطتتورکلی دیتتدگاههتتای

مالتتتومی و علتتتوی .)4930 ،بیمتتته شتتتخ

ثالتتتز،

مثبتتری از عوامل کیفیت رابطته ماننتد :درجته اعتمتاد،

پرفروشترین محصول شرکت بیمه ایران است.

متیشتتود .همچنتتین شتتوین

رضایت و تعهد دارنتد .ازآنجتاییکته ایتن عوامتل بترای

بتتر استتاس مباحتتز مطتتر شتتده در پیشتتینه پتتژوهش

کیفیت رابطه ضروری هستند ،پتس کتام ً روشتن استت

میتوان مدل مفهومی تحقیق را در غالب شکل شتماره 4

که ،مدیریت ارتبا بتا مشتتری تتأثیر مثبتتی بتر کیفیتت

ارایتتته داد .ایتتتن متتتدل مفهتتتومی از دو بختتتش اصتتتلی

رابطتته دارد .بنتتابراین م تیتتتوان بیتتان کتترد ،زمتتانی کتته

تشکیلشده است .بخش اول مدیریت ارتبا بتا مشتتری

مشتتتریان اقتتدامات متتدیریت ارتبتتا بتتا مشتتتری را بهتتتر

استت .ازآنجتاییکته در ایتن تحقیتق اقتدامات متدیریت

میکنند ،دیدگاه مثبتتری نسبت به کیفیت رابطه

ارتبتتا بتتا مشتتتری بکتتار گرفتتتهشتتده توستتط شتترکت از

در

خواهند داشت.

دیدگاه مشتریان متدنار استت در نتیجته متدیتر متدیریت
ارتبتتا بتتا مشتتتری در ارتبتتا بتتا کانتتالهتتای ختتدماتی

بیمه شخص ثالث

متنوعتر ،هزینههتای پتایینتتر ارایته ختدمات بیمتهای بته

در کشور ما در سال  4913بتا تصتویب قتانون «بیمته

مشتریان ،مدتزمان صرف شده برای ارایته ختدمات بته

اجباری مستئولیت دارنتدگان وستایل نقلیته موتتوری در

مشتریان و دسترسی آستان و ستریع بته ختدمات بیمتهای

مقابتل اشتخاب ثالتتز» بتا اقتبتتاس از قتوانین کشتتورهای

درناتتر گرفتتتهشتتده استتت زیتترا ایتتن پارامترهتتا منجتتر بتته

اروپتایی ،گتام متتؤثری در جهتت جلتوگیری از افتتزایش

افزایش رضایت ،اعتماد و تعهد مشتریان میگتردد .ایتن

ضتتررها و آستتیبهتتای ناشتتی از تصتتادفات راننتتدگی

سه متدیر شاخ

هتای اصتلی کیفیتت رابطته هستتند کته

برداشتهشده است و با بازنگری این قانون در ستال 4933

بخش دوم مدل را تشکیل میدهند .شایانذکر است کته

26. Crosby
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ارتبتتتا بتتتین ایتتتن متدیرهتتتا در تحقیقتتتی کتتته توستتتط

توانایی محقق در تدوین چارچوب جامعه آماری ،تعداد

وو و پ تیچ تیل تی در ستتال  2044بتتهصتتورت

نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینتان

تجربی بین هتلهای مختلف تایوان صورت گرفتت ،نیتز

 %31و نستتتتبت موافقتتتتت  %10و درصتتتتد خطتتتتای %1

مورد تأیید قرارگرفته است.

تعیینشده است که تعداد نمونه برابر با  931نفر است .در

شتتووین

این پژوهش از دو دستته متدیتر استتفاده گردیتده استت.
متدیرهای پنهان متدیرهایی هستند که نمتیتتوان آنهتا را
بتتهطتتور مستتتقیم مشتتاهده یتتا متتورد ستتنجش قتترار داد.

کیفیت رابطه
رضایت
مدیریت ارتباط با

اعتماد

مشتری

متدیرهای مشاهدهشتده مجموعته متدیرهتایی هستتند کته
ب تهمناتتور تعریتتف یتتا استتتنبا متدیتتر پنهتتان بتتهکتتاربرده
میشوند .در ایتن پتژوهش یتک متدیتر پنهتان بتا عنتوان

تعهد

کیفیت رابطته و چهتار متدیتر مشتاهدهپتذیر وجتود دارد.
متدیرهای رضتایت ،اعتمتاد و تعهتد بتهعنتوان متدیرهتای

نمودار  -1مدل مفهومي پژوهش

وابسته هستند که مربو به کیفیت رابطه هستتند و متدیتر

بنتتابراین بتتا توجتته بتته پیشتتینه پتتژوهش و ارتبتا بتتین

مدیریت ارتبا با مشتری بهعنتوان متدیتر مستتقل استت.

متدیرها در مدل ارایتهشتده ،فرضتیههتای زیتر بترای ایتن

ابزار گرداوری داده های این پتژوهش پرسشتنامه محقتق

پژوهش در نار گرفتهشده است.

طراحیشده استت .ایتن پرستش نامته شتامل پتنج بختش

فرضیه  :4مدیریت ارتبتا بتا مشتتری تتأثیر مثبتت و
معناداری بر رضایت مشتریان دارد.

(اط عات جمعیت شناختی ،مدیریت ارتبا بتا مشتتری،
تعهد ،اعتماد ،رضایت) و  21سؤال بر اساس طیتف پتنج

فرضیه  :2مدیریت ارتبتا بتا مشتتری تتأثیر مثبتت و
معناداری بر اعتماد مشتریان دارد.

گزینهای لیکرت است .برای جمعآوری دادههتا نخستت
از پرسشتتنامه آن یتتن استتتفاده شتتد ولتتی بتته علتتت عتتدم

فرضیه  :9مدیریت ارتبتا بتا مشتتری تتأثیر مثبتت و
معناداری بر تعهد مشتریان دارد.

برگشت پرسشنامهها به میزان حجم نمونه (تنهتا  400نفتر
بهصورت آن ین به پرسشتنامههتا پاست دادنتد) از روش
توزیع پرسشنامه حضوری استتفاده گردیتد و تعتداد 231

روش تحقیق

پرسشتتنامه حضتتوری توزیتتع و جمتتعآوری گردیتتد کتته

پژوهش حاضر برحستب هتدف ،کتاربردی استت و

تعتتتداد  91پرسشتتتنامه نتتتاق

بتتتوده و درنهایت تت 910

روش آن بر اساس نحوه گردآوری دادهها توصیفی و از

پرسشنامه در تجزیهوتحلیل مورداستتفاده قترار گرفتت.

نوع همبستگی است .جامعه آماری مطالعته حاضتر کلیته

روایی این پرسشنامه ،با استفاده از روش روایی سازههای

ثالتز بیمته

مدیریت ارتبتا بتا مشتتری و کیفیتت رابطته (رضتایت،

ایتتران در شهرستتتان مشتتهد استتتفاده متتینماینتتد .روش

اعتماد ،تعهد) اندازهگیری گردید .ازآنجاییکه ضترایب

نمونه گیری در این پژوهش ،نمونه گیری تصتادفی ستاده

کلیه عوامل بیشتر از  3 .0است ،لتذا پرسشتنامه از روایتی

مشتریانی هستند که از خدمات بیمه شتخ

است .با توجه به نامحتدود بتودن جامعته آمتاری و عتدم
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خوبی برخوردار است .جهت بررسی پایایی پرسشنامه از

جدول ،مقتدار آلفتای کرونبتاخ کلیته ضترایب متذکور

روش آلفتتای کرونبتتاخ استتتفاده گردیتتد کتته نتتتایج در

بزرگتر از حداقل مقدار قابلقبول آن ،یعنی  3 .0است،

جتتدول  4ارایتته گردیتتده استتت .بتتا توجتته بتته دادههتتای

لذا پایایی پرسشنامه مورد تأیید است.

جدول  -1وضعیت پایایي متغیرهای پژوهش (آلفای کرونباخ)
ضریب آلفای کرونباخ متغیر مشاهدهپذیر
33 .0

-

مدیریت ارتبا با مشتری

33 .0

رضایت

کیفیت رابطه

33 .0

اعتماد

30 .0

تعهد

3 .0

میانگین

39 .0

پایایی کل

بتترای تحلیتتل دادههتتا و آزمتتون فرض تیههتتا ،پتتس از
مشخ

متغیر پنهان

کردن ستطح ستنجش متدیرهتا از روش آمتاری

پژوهش از نرمافزار  Amosاستفاده گردید کته در ادامته
شر داده میشود.

مدلیابی معادالت ساختاری ،برای آزمون برازش مدل و
فرضیههای تحقیق استفادهشده است.
تجزیهوتحلیل دادهها
روش تجزیهوتحلیل دادههای هر تحقیقتی بتر استاس
ستاختار ستؤاالت ،فرضتیههتا ،ماهیتتت دادههتا و اهتتداف
تحقیتتتق انتختتتاب مت تیشتتتود .در ایتتتن تحقیتتتق بتتترای
تجزیهوتحلیل دادههتای تحقیتق از روش متدل معتادالت
ستتاختاری استتتفادهشتتده استتت .علتتت استتتفاده از متتدل
معادالت ساختاری در این تحقیق آن است که این متدل
روابط علی بین متدیرها را به صورت منسجم موردبررسی
قرار میدهد از طریق ایتن متدل متیتتوان اثتر متدیرهتای
مستقل را بتر روی متدیتر وابستته ستنجید و همچنتین اثتر
متقابل متدیرهای مستقل را نیز مورد سنجش قرار داد .در
این تحقیتق جهتت آزمتون بترازش متدل و فرضتیههتای

تجزیهوتحلیل توصیفي دادهها
در این پژوهش  910پرسشتنامه متورد ارزیتابی قترار
گرفت که از میان این پاس دهندگان به پرسشتنامه 1 .31
را متتتردان و  3 .21درصتتتد را زنتتتان تشتتتکیل دادهانتتتد،
همچنین این افراد در محدوده سنی  43تتا  33ستال قترار
دارند و میانگین سنی آنها تقریباً  91سال استت .از ناتر
ستتطح تحصتتی ت  3 .14درصتتد از آنهتتا دیتتولم9 .42 ،
درصتتد فتتوقدی تولم 9 .91 ،درصتتد کارشناستتی و 3 .44
درصتتد کارشناستتی ارشتتد و بتتاالتر هستتتند .بتتا توجتته بتته
جتتدول شتتماره  1 .94 ،2درصتتد بیمتتهگتتذاران بتته علتتت
اجباری بودن بیمه و  3 .33درصد آنان به علت احستاس
نیتتاز بتته ختتدمات بیمتته از بیمتته شتتخ
نمودهاند.

ثالتتز استتتفاده
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جدول  -2ویژگيهای جمعیت شناختي پاسخگویان
جنسیت
فراوانی

مدرک تحصیلي

مرد

زن

231

33

علت خرید بیمه شخص ثالث

دیولم و کمتر فوقدیولم کارشناسی کارشناسی ارشد و باالتر

فراوانی نسبی 3 .21 1 .31

اجباری بودن

احساس نیاز

413

19

420

14

440

210

3 .14

9 .42

9 .91

3 .44

1 .94

3 .33

آزمتتتون متتتدل مفهتتتومي و فرضتتتیههتتتای

مشتری بر ابعاد کیفیتت رابطته) و دو متدل انتدازهگیتری

پژوهش

است (اندازهگیری دو متدیر مدیریت ارتبا با مشتتری و

در این پژوهش برای بررسی تأثیر دو متدیر متدیریت

کیفیت رابطه (رضایت ،اعتماد ،تعهد)) .گتام نخستت در

ارتبا با مشتری (بهعنوان متدیر مستتقل) و ابعتاد کیفیتت

انجتتام ایتتن آزمتتون ،ترستتیم متتدل مفهتتومی پتتژوهش در

رابطه (بهعنوان متدیرهای وابسته) از روش مدل معتادالت

نرمافزار استت .شتکل  2نحتوه ترستیم متدل مفهتومی را

ستتاختاری استتتفادهشتتده استتت .متتدل مفهتتومی پتتژوهش

نشان میدهد.

دربرگیرنده یک مدل ساختاری (تأثیر مدیریت ارتبا با
24

1

R1

23

1

R2

22

25

1

1

1

R3

21

1

R4

crm1

20

1

R5

crm2

15

1

16
17
18
19
10
11

1
1

E3

1

E4

crm4

1

4

1

crm5
crm6

27

1

T1

1

1

T2

12

1

T3

13

1

T4

14

1

E5

1

crm3

1

3

E1
1
E2

1

1

2

1

26

1

1

crm7

1
1

5
6
7

crm8

1

8

crm9

1

9

1

T5

شکل -2ترسیم مدل ساختاری و اندازهگیری در نرمافزار Amos

با اجرای آزمون مدلستازی معتادالت ستاختاری در

میگیرد ،در مدلسازی معادالت ستاختاری ،دستتهای از

های برازشی ارایه میگردند کته نشتان

های برازش

نرمافزار ،شاخ

شاخ

ها معرفی میشوند .وضعیت شاخ

میدهنتد تتا حتدی متدل مفهتومی متورد ادعتا بتهوستیله

برای متدل مفهتومی پتژوهش در جتدول  9آورده شتده

داده های تجربی برازش میشود .بترخ ف آزمتون هتای

است.

مرسوم آماری که با یک آماره مورد تأیید و یتا رد قترار
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جدول  -3خروجي مدل اولیه اثر مدیریت ارتباط با مشتری بر ابعاد کیفیت رابطه
گروهبندی شاخصها
شاخ

های برازش مطلق

شاخ

های برازش تطبیقی

شاخ

های برازش مقتصد

نام شاخص

مدل اولیه

برازش قابلقبول

سطح تحت پوشش کای اسکوسر

49 .0

P>5%

31 .0

GFI>90%

31 .0

AGFI>90%

برازش هنجار شده

31 .0

NFI>90%

شاخ

برازش تطبیقی

33 .0

CFI>90%

شاخ

برازش نسبی

33 .0

RFI>90%

برازش افزایشی

33 .0

IFI>90%

برازش مقتصد هنجار شده

32 .0

PNFI>50%

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

02 .0

RMSEA<10%

کای اسکوسر بهنجار شده به درجه آزادی

44 .4

مقدار بین  4و 9

شاخ
شاخ

نیکویی برازش اص

شاخ

شاخ
شاخ

همانطور که در جدول مشخ

نیکویی برازش
شده

است تعداد زیتادی

نیست که همه روابط موجود در مدل تأییدشتدهانتد و بته

هتتتای بتتترازش متتتدل از وضتتتعیت مناستتتبی

همتتین علتتت بایتتد ،روابتتط موجتتود در متتدل بتتهصتتورت

برخوردار هستتند .بتهعنتوانمثتال ستطح معنتاداری کتای

جداگانه نیز موردبررسی قرار گیرنتد و بته همتین دلیتل،

اسکوسر مدل از  1درصد بیشتر استت و ایتن نشتان از آن

شتتاخ

هتتای بتترازش جزس تی متتدل موردبررس تی قتترار

دارد که دادههای تجربی به نحو مناسبی از مدل مفهتومی

میگیرند .بهعبارتدیگر ،پس از برازش کلی متدل بایتد

پژوهش حمایت میکنند .همچنین مقدار ریشته میتانگین

روابط جزسی مدل نیز مورد آزمون قترار گیرنتد کته آیتا

مربعات خطای برآورد نیتز کمتتر از  40درصتد استت و

روابط جزستی تعریتف شتده در متدل از بترازش مناستبی

نیز برازش مدل را تأیید میکنتد .قابتلقبتول

برخوردار هستند و یا خیر .معناداری شاخ

های برازش

هتتای متتدل نیتتز در خروج تیهتتای

جزسی مدل در جدول  1نشان دادهشدهاند.

از شتتتاخ

این شاخ

بتتودن ستتایر شتتاخ

نرمافزار دیده میشتود .تأییتد کلتی متدل بته آن مفهتوم
جدول  -4شاخصهای جزئي برازش مدل
روابط مدل مفهومی
مدیریت ارتبا با
مشتری
مدیریت ارتبا با
مشتری
مدیریت ارتبا با
مشتری

برآورد

خطای استاندارد

نسبت بحرانی

معناداری

<---

رضایت

34 .0

03 .0

33 .3

***

<---

اعتماد

19 .0

03 .0

22 .3

***

<---

تعهد

43 .4

44 .0

31 .40

***

فرضیه
فرضیه
اول
فرضیه
دوم
فرضیه
سوم

نماد *** در ستون سطح معناداری به این مفهوم است که مقدار آن از  004 .0کوچکتر است.

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
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همچنان که اط عات جدول  1نشان میدهد ،فرضیه

ارایهشده توسط شرکتهای بیمه است همچنین با توجته

اول پژوهش (تأثیر مدیریت ارتبا با مشتری بر رضتایت

بتته اینکتته ستتطح معنتتاداری آن کمتتتر از  1درصتتد استتت

مشتریان از خدمات بیمهای) مورد تأیید قرارگرفته است.

فرضیه دوم تحقیق نیز تأیید میگردد .درنهایت متدیریت

با توجه به سطح معناداری این رابطه کته دارای مقتداری

ارتبا با مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد مشتریان

کمتر از  1درصد است میتوان پذیرفت اجترای سیستتم

نسبت به خدمات بیمهای با بار عتاملی  0. 95دارد و ایتن

مدیریت ارتبا بتا مشتتری در رضتایت اربتابرجتوع از

بدان معناستت کته هرچته مشتتریان در

مثبتتتتری از

دید مشتریان شترکت بیمته ایتران ،نقتش داشتته استت از

اقدامات متدیریت ارتبتا بتا مشتتری بکتار گرفتتهشتده

طرفی میزان تأثیر مدیریت ارتبا با مشتتری بتر رضتایت

توسط شرکت بیمته داشتته باشتند میتزان تعهتد آنتان بته

مشتریان ( )34 .0است کته نشتاندهنتده تتأثیر مستتقیم و

خدمات بیمهای بتهمراتتب بیشتتر افتزایش متییابتد .ایتن

بسیار قوی مدیریت ارتبا با مشتری بر رضایت مشتریان

فرضیه نیز با توجه به اینکه سطح معناداری آن کمتر از 1

است .میزان تأثیر مدیریت ارتبتا بتا مشتتری بتر اعتمتاد

درصد است تأیید میگردد .شکل سوم نمای کلی متدل

برابر  19 .0است که نشاندهنده تأثیر نسبتاً قتوی و مثبتت

مفهومی را به همراه ضرایب برآورد شده نشان میدهد.

مدیریت ارتبا با مشتری بر اعتماد مشتریان بته ختدمات
0.04

0.89

21

1

R4

20

1

R5

15

1

E1

1

E2

1

E3

1

E4

0.63

0.3

0.45

0.21

18

0.74

0.58

0.7
3

22
0. .27
0

17

1

1

0.6 0.69

0.54
0.53

16

crm2

0.69

26
0.43

0.39

0.15

0.11

0.11

10

1

T1

11

1

T2

12

1

T3

13

1

T4

14

1

0.53

1

T5

شکل  -3مدل مفهومي پژوهش به همراه بارهای عاملي

1

crm3

1

crm4

1

4

crm5

1

5

crm6

1

crm7

1

crm8

1

crm9

1

1

0.67

34
0.

0.53

E5

27

63
0.

0.8

19

2

0.37

3

0.5

1

1

0.44

67
0.

crm1

1

0.7

22

1

R3

0.4

0.57

0.4

1
0.63

1

1
67 .6
0. 0 .66
0

23

1

R2

0.42

1

24

1

R1

25

6

0.43

0.34

0.36

0.44

7

0.48

8

0.33

9

0.48
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جمعبندی و نتیجهگیری

اثر مثبت مدیریت ارتبا با مشتتری بتر اعتمتاد مشتتریان

همتتانطتتور کتته تشتتریح گردیتتد ،اجتترای فتتنآوری

مورد تأیید است .این یافته با یافتههای غفوریتان ()4933

مدیریت ارتبا با مشتری در شرکتهتای بیمته ،هتم بته

مطابقتتت دارد .درنهای تت یافتتتههتتای پتتژوهش نشتتان داد

لحاآ فضای کام ً رقابتی موجود در بازار و هم به دلیتل

مدیریت ارتبا با مشتری تأثیر مثبت و معناداری بر تعهد

ماهیتتت محصتتوالت بیمتتهای و رویکردهتتای عتتاطفی

مشتریان دارد همانگونه که شتوین

وو و پتی چتی لتی

مشتریان ،از اهمیت فوق العادهای در فتروش و بازاریتابی

( ،)2044در مطالعتتهای کتته در هتتتلهتتای گردشتتگری

بیمه برخوردار بتوده و ازایتنرو سترمایهگتذاری در ایتن

تایوان انجام دادند نشان دادند زمانی که مشتریان آگاهی

فنآوری ،مزیت کتام ً رقتابتی بترای شترکتهتا ایجتاد

بیشتری از اقدامات مدیریت ارتبتا بتا مشتتری شترکت

خواهد کرد .لذا در گام نخست ،ایجاد یک چارت و یتا

داشتتته باشتتند کیفیتتت رابطتته بتتا شتترکت را بهتتتر در

واحتتد ستتازمانی تحتتت همتتین عنتتوان در شتترکتهتتا و

میکنند در نتیجه تعهد آنان به خدمات ارایهشده توستط

واحتتدهای فتتروش بیمتته (بتتا بتتهکتتارگیری نیروهتتای

هتل افزایش مییابد .بنابراین مدیریت ارتبا بتا مشتتری

) ضتروری استتت تتا بتتا اجتترای

یک مزیت رقتابتی بترای هتتلهتای گردشتگری تتایوان

جامع این فنآوری در تمامی حوزهها ،ت ش متؤثری در

محسوب میشود ،لذا این هتلها بایتد بتر ارایته ختدمات

افزایش رضایت ،تعهد و اعتماد مشتریان فعلتی بته عمتل

ستتریعتتتر و تجربتته شتتگفتانگیزتتتر بتته مشتتتریان جهتتت

آید .در این تحقیق دیتدگاههتای مشتتریان در خصتوب

افتتزایش تعهتتد آنتتان تأکیتتد داشتتته باشتتند .ماننتتد اغلتتب

اجرای مدیریت ارتبتا بتا مشتتری و تتأثیر آن بتر ابعتاد

تحقیقات ،این تحقیق نیتز بتا محتدودیتهتا و مشتک تی

کیفیتتت رابطتته در شتترکت بیمتته ایتتران موردبررستتی

مواجه بوده استت کته مهتمتترین آنهتا عتدم همکتاری

قرارگرفتتته استتت .نتتتایج تحقیتتق نشتتان متتیدهتتد کتته

متخصصان و مسئوالن بیمه در طراحی پرسشتنامه و عتدم

شرکتهای بیمه موردبررسی درزمینهٔ اجرای متدیریت

تمایل مشتریان به پاسخگویی ستؤاالت و یتا پاستخگویی

ارتبا با مشتری و در نتیجه برقراری ارتبتا موفتقتتر بتا

ناق

آنان به پرسشنامه بود که این مسأله باعز شتد کته

مشتریان بسیار خوب عمل نمودهانتد .در ایتن مطالعته ،بتا

تعدادی از پرسشنامهها از تحلیل حذف گتردد .در پایتان

بررسی فرضیههتای پتژوهش و آزمتون متدل ،اثتر مثبتت

با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهادهایی ارایه میگتردد

مدیریت ارتبا با مشتری بر رضایت مشتریان که فرضتیه

که به شرکت بیمه ایران در جهت بهبود کیفیت رابطته و

اول این پژوهش بوده است ،مورد تأیید قرار گرفت .این

در نتیجه افزایش رضایت مشتریان کمک شایانی خواهد

به آن مفهوم است که اجرای مدیریت ارتبا بتا مشتتری

کرد.

کتارآزموده و متخصت

توستتط شتترکتهتتای بیمتتهای باعتتز افتتزایش رضتتایت

شتترکت بیمتته ایتتران بهتتتر استتت تستتهی تی ماننتتد

مشتریان از خدمات بیمهای میگردد .این یافته مطتابق بتا

پرداختتتت اقستتتاطی حتتتق بیمتتته و ارایتتته تخفیتتتف بتتته

یافتههتای شتریف دیتن و همکتاران ( )4933و طتاهرپور

مناسبتهای مختلف برای مشتریان قاستل شتود در نتیجته

ک نتری و طیبی طلوع ( )4933است .همچنین یافتههتای

این امر باعز افتزایش رضتایت مشتتریان و عتدم جتذب

پژوهش در مورد فرضیه دیگر پژوهش نیز نشتان داد کته

آنها توسط شرکتهای رقیب میشود.
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شتترکت بیمتته ایتتران بایتتد سیاستتتی اتختتاذ نمایتتد کتته

 -1شتتریف دیتتن ،فرزانتته؛ ابتتزاری ،مهتتدی و شتتجاعی،

بهموجب آن امتیاز بیمهای برای بیمهگذار پس از فتروش

مرضتتیه ( .)4933بررستتی نقتتش متتدیریت ارتبتتا

وسیله نقلیه بهوسیله نقلیه جدید منتقل گردد.

بتتا مشتتتری ( )CRMدر رضتتایت اربتتابرجتتوع در

ایتتتن شتتترکت بایتتتد تعتتتداد شتتتعب و کارکنتتتان

شتترکت بیمتته کتتارآفرین استتتان اصتتفهان .ستتومین

پرداختتتتکننتتتده خستتتارت را متناستتتب بتتتا تعتتتداد

کنفتتترانس بتتتینالمللتتتی متتتدیریت بهتتترهوری و

مراجعتتهکننتتدگان طراحتتی نمایتتد تتتا متتانع از ازدحتتام و

کیفیت در نگرش جهانیشدن.

شلوغی و در نتیجته اتت ف وقتت مشتتریان و نارضتایتی
آنان گردد.

ستتتعید ( .)4930ابعتتتاد فرهنگتتتیهافستتتتد و تعتتتداد

میزان رضایت مشتتریان را همتواره متورد ستنجش و
ارزیابی قرار دهد و نتایج حاصل را به واحدهای مختلف
در جهت توسعه خدمات بیمهای و رفع نواق

 -1صتتحت ،ستتعید؛ مالتتومی ،نتتادر و علتتوی ،ستتید

احتمتالی

انتقال دهد.

خستتتتارات در بیمتتتته شتتتتخ

ثالتتتتز اتومبیتتتتل.

پژوهشتنامه بیمته (صتنعت بیمته ستابق) ،ستال بیستت
و ششم ،شماره  ،4صفحات  33تا .403
 -3طتتتاهرپور ک نتتتتری ،حبیت تباهلل و طیبتتتی طلتتتوع،
احمتتد ( .)4933رابطتته متتدیریت ارتبتتا بتتا مشتتتری

منابع

( )CRMبتتا عملکتترد .مجلتته چشتتمانتتداز متتدیریت

 -4امیتتتری رضتتتوی ،پگتتتاه ( .)4933بررستتتی تتتتأثیر

بازرگانی ،شماره  ،4ب  403تا .422

ویژگتتتیهتتتای ستتتازمانی بتتتر فرآینتتتد پتتتذیرش

 -3قنبتتتتری ،آرش ( .)4931متتتتدیریت ارتبتتتتا بتتتتا

متتدیریت ارتبتتا بتتا مشتتتری .پایتاننامتته کارشناستتی

مشتتتری بتتا رویکتترد تجزیتتهوتحلیتتل ارزش دوره

ارشتتد ،دانشتتکده علتتوم اداری و اقتصتتاد ،دانشتتگاه

عمتتتر مشتتتتری .دانشتتتکده مهندستتتی ،دانشتتتگاه

فردوسی مشهد.

تهتتتران :پایتتتاننامتتته کارشناستتتی ارشتتتد ،رشتتتته

 -2حقیقتتتی نستتتب ،منیتتتژه؛ حیتتتدرزاده ،کتتتتامبیز و

مهندسی صنایع.

شتتریعت زاده ،حدیقتته ( .)4933شناستتایی عوامتتل

 -3هتتومن ،حیتتدر عل تی ( .)4933متتدل یتتابی معتتادالت

متتؤثر بتتر کیفیتتت رابطتته در بتتازار جرثقیتتل صتتنعتی

ستتاختاری بتتا کتتاربرد نتترمافتتزار لیتتزرل ،چتتاپ اول،

در ایتتران .مجلتتته پتتتژوهشهتتتای متتتدیریت ،ستتتال

تهران ،انتشارات سمت.

چهارم ،شماره  ،43ب .13-12
 -9دهقتتتانی ،علتتتی عباستتتقلی بیتتتک ،الهتتتام (.)4930
محاستتبه هزینتته مبتتادالتی در صتتنعت بیمتته و نقتتش
بیمتتته الکترونیکتتتی در کتتتاهش ایتتتن هزینتتتههتتتا.
پژوهشتنامه بیمته (صتنعت بیمته ستابق) ،ستال بیستت
و هفتم ,شماره  ،4صفحات  429تا .413
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