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چکیده
هدف پژوهش حاضر نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صتنعت بیمته بتا تبیتین نقتش میتانجی متدیرهتای
توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه است .روش تحقیق ،توصیفی و از نوع همبستگی استت .جامعته آمتاری تحقیتق
حاضر ،شامل مشتریان شعب بیمه ایران در شهر ای م است کته تعتداد  931نفتر از آنهتا بتا استتفاده از روش نمونتهگیتری
تصادفی ساده برای نمونه انتخابشدهاند .ابزار گردآوری اط عات پرسشنامههای استاندارد بوده استت .بتهمناتور ستنجش
روایی پرسشنامههای تحقیق از تحلیل عاملی تأییدی جهت تعیین پایایی نیز از پایایی مرکب استفاده شد .فرضیات پتژوهش
به کمک بخش ساختاری مدل معادالت ساختاری یعنی تحلیل مسیر موردبررسی واقع شدند .نتایج پژوهش نشان دادند که
بازاریابی خیرخواهانه بر توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه تأثیر مثبت و معناداری دارد و همچنتین توجته بته ستود
مشتری و توجه به رفاه جامعه نیز برجذب مشتریان در صنعت بیمه تأثیر مثبت و معناداری دارند.
واژههای کلیدی  :بازاریابی خیرخواهانه ،جذب مشتری ،سود مشتری ،سود جامعه ،بیمه.
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مقدمه

دخالت دادن موضوعات فرهنگتی و ارزشتی بتهصتورت

حضتتور شتترکتهتتا و ستتازمانهتتا در فعالیتتتهتتای

واقعی در مساسل بازاریابی استت .کموتینهتای بازاریتابی

خیرخواهانه یک ضرورت بایستته استت .اکثتر مشتتریان

اجتمتتتاعی اغلتتتب توستتتط ستتتازمانهتتتای غیردولتتتتی

تمایلی دارند تا با خرید خود ،در اینگونه از شترکتهتا

برنامهریزی متیشتوند و نگرانتی آنهتا اغلتب در متورد

حیات آن را تداوم بخشند .این دسته از مشتتریان اعتقتاد

مساسل بازاریابی ک ن نایر بهداشت عمومی ،حقوق بشر

دارند که این وظیفه اولیته شترکتهاستت کته کاالهتا و

یا حفاظت از بیابانزدایی است (بلز و پیتاتی .)2042 ،بتر

ختتدمات ختتود را بتتا کیفیتتت عتتالی ،قیمتتت مناستتب،

اساس مفهتوم بازاریتابی خیرخواهانته متدیران بازاریتابی

دسترسی آسان ،توزیتع مطلتوب عرضته کننتد (شتایبر و

سازمانها و شترکتهتا ناگزیرنتد در تعیتین راهبردهتا و

همکتتتتاران .)2040 ،بتتتتارون و همکتتتتاران بازاریتتتتابی

خطی مشتیهتای بازاریتابی ختود ،عوامتل مهمتی ماننتد

خیرخواهانه را یک استراتژی برای دستتیابی بته اهتداف

خواستههای مصرفکنندگان مصترفکننتدگان و منتافع

بازاریتتابی از طریتتق حمایتتت متتوارد اجتمتتاعی تعریتتف

جامعه در کوتاهمدت و بلندمدت را در نار بگیرند.

میکند (بارون2000 ،؛ بستتر و جتی جتر2042 ،؛ دیتو و

علیرغم اینکته ایتن حتوزه در مقایسته بتا بازاریتابی

همکاران .)2003 ،ع وه بر این ،در این زمینته ستؤاالتی

تجاری بسیار نوپاست ،اما نقش و اهمیتت آن در توستعه

نایر اینکه شرکتها تا چه اندازه در پیشبرد فعالیتهتای

اجتماعی موجب شده است تا شدیداً موردتوجه و اقبتال

عمومی جامعه نقش دارند و تا چه اندازه بترای اقتدامات

عمتتومی قتترار گیتترد (حتتدادی نیتتا و همکتتاران.)4930 ،

ستتودمند جامعتته مشتتارکت متیکننتتد و آیتتا هزینتتههتتای

شرکتهای بیمه میتوانند از طریتق مشتارکت در انجتام

حضور در جامعه بترای فعالیتتهتای ستودآوری کته بته

فعالیتتتهتتای خیرخواهانتته ،عضتتویت در گتتروههتتای

دست میآورند را میپردازند یا خیر مطر میشود ایتن

اجتماعی و هر نوع فعالیتی که نشتاندهنتده توجته آنهتا

سؤاالت ازجمله مهمترین مساسلی است کته مشتتریان در

به جامعه است ،این احساس را در بین مشتتریان ختود بته

رابطه با شرکتها موردتوجه قرار میدهند .شتایان ذکتر

وجود آورند که آنها نیز بخشی از افراد جامعه هستند و

است که حیات شرکتها وابسته به میزان همکتاریهتای

صرفاً به دنبال منافع اقتصادی خود نیستند و منافع جامعته

آنتتان در فعالیتتهتتایی استتت کتته جامعتته انتاتتار دارد بتتا

را نیز در کنار منافع اقتصادی دنبال میکنند.

اجتترای آن ،نگرانتتیهتتای شتتهروندان کتتاهش یابتتد و

تحقیقات بهعملآمده نشان میدهد مصرفکنندگان

بالنتتدگیهتتای جامعتته افتتزایش یابتتد (آدکیتتنس4333 ،؛

دیتتتدگاه مثبتتتتی نستتتبت بتتته بازاریتتتابی خیرخواهانتتته و

استتتیفن ،ستتابینه و گتتانتر .)2049 ،در واقتتع بازاریتتابی

شرکت هایی که این استراتژی را پیاده میکنند ،دارند به

اجتمتتاعی یتتک روش متتؤثر در ارایتته چهتترهٔ مثبتتت از

شکلی که در سال  31 ،2003درصتد مصترفکننتدگان

شتترکتهتتا استتت (دونتتووان و هنلتتی .)2040 ،فلستتفه

آمریکایی نسبت به محصول یتا ستازمانی کته بته خیریته

بازاریتتابی خیرخواهانتته بتتا دیگتتر فلستتفههتتای رایتتج در

موردع قه آنها کمک میکندمیکند ،نار مثبتی دارند

بازاریتتابی از جهتتت اینکتته نستتبت بتته منتتافع آینتتدگان و

 33درصد اظهار کردنتد کته در صتورت یکستان بتودن

جامعه و رفاه آنها تأکید دارد ،تفاوت داشته و بته دنبتال

سایر شرایط برندی را خریتداری متیکنتد کته بته یتک
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جهان غرب مورداستفاده قترار متیگیترد (تیلتور2003 ،؛

درصد عنوان کردهاند که در  42متاه گذشتته کتاالیی را

دیتتتو و همکتتتاران؛  .)2003بازاریتتتابی خیرخواهانتتته در

خریداری کردهاند که ستازمان تولیدکننتدهاش مشخصتاً

شرکتها میتواند فروش را بتا آزمتایش خریتد ،تکترار

به یک خیریه کمک میکند( .معماریان)4930 ،

خرید و یا ترویج چند واحد خرید افزایش دهد .امتروزه

در ایتتران تتتاکنون بتته دالیتل مختلفتتی همچتتون فقتتر

از بازاریابی خیرخواهانه بهعنوان ابزار استتراتژیک بترای

دانش دانشگاهی در این زمینه ،پیچیدگی سنجش میتزان

ستاختن یتک تصتتویر شترکتی مثبتتت در ذهتن مشتتتریان

تتتأثیر فعالیتتتهتتای بازاریتتابی خیرخواهانتته در افتتزایش

استتتفاده م تیشتتود (تیتتل و نتتووا  ،2000 ،چاتتانتتانون،

فروش با تفکیک اثربخشی سایر ابزارهای معمول ترویج

.)2003

(تبلیدتات ،روابتتط عمتومی ،فتتروش حضتوری و پیشتتبرد

بازاریابی خیرخواهانه شامل همکاری یتک کستب و

فروش) و هزینههای باالی چنین تحقیقاتی ،اندازهگیتری

کار (انتفاعی) و یتک ستازمان «غیرانتفتاعی» استت .ایتن

دقیقتتتی از میتتتزان اثربخشتتتی ایتتتن استتتتراتژی توستتتط

نتتوع بازاریتتابی گتتاهی بتتهصتتورت گستتتردهتتتری متتورد

سازمانهای پیاده کننده ایتن استتراتژی صتورت نگرفتته

استفاده قرارگرفته و به هر نتوع کستب و کتار و فعالیتت

نیست بازاریابی خیرخواهانه چه تتأثیری

بازاریابی که اهداف خیرخواهانه را سرلوحه قترار دهتد،

بر میزان فروش کاالهای سازمانهای فتوقالتذکر داشتته

اط ق متیشتود .البتته بازاریتابی خیرخواهانته بته معنتای

است ،با توجه به مطالب ذکرشده در این تحقیق به دنبال

اعطای کمکهای بشردوستانه از سوی کسب و کتار بته

پاسخگویی به این سؤال اساسی هستیم که آیتا بازاریتابی

سازمان غیردولتی نیست .در این نتوع بازاریتابی اهتداف

خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه تأثیرگتذار

خیرخواهانه حمایت میشتوند بتهگونتهای کته کستب و

است؟

کار مشارکتکننده انتفاعی نیز از آن منتفع شتود (منتون

است و مشخ

و واراداراجتتتان .)4333 ،بازاریتتتابی خیرخواهانتتته بتتته
مباني نظری

سازمانها کمک میکند تتا عت وه بتر بترآورده نمتودن

بازاریابي خیرخواهانه

اهتتداف تجتتاری ختتود مستتاسل اجتمتتاعی را هتتم در ناتتر

فرآیندی است که در آن فعالیتتهتای بازاریتابی بتر

بگیرند .افزایش توجه به بازاریابی خیرخواهانته از ستمت

استتاس پیشتتنهاد مشتتارکتی بتتا مقتتدار معتتین در برنامتتهای

شرکتها و جامعه باعز شتد کته تحقیقتات بیشتتری در

خیرخواهانه شکل دهی و اجترا متیشتود ایتن مشتارکت

این زمینه صورت بگیرد .این تحقیقات دودستهاند:

هنگامی صورت میگیرد که مصرفکننتده در تبتادالت

تحقیقتتتتتات دستتتتتته اول بتتتتته پاستتت ت عمتتتتتومی

تولیتتد درآمتتد کتته اه تداف ستتازمانی و فتتردی را دربتتر

مصرف کنندگان بته بازاریتابی خیرخواهانته اشتاره دارد.

متتیگیتترد ،درگیتتر شتتود (شتتابیر و همکتتاران.)2040 ،

این پاس ها شامل انتخاب مصرفکننده ،تصتمیم خریتد

بازاریتتابی خیرخواهانتته از جنبتته شایستتتگی بتته بازاریتتابی

مصتترفکننتتده ،نگتترش نستتبت بتته شتترکتهتتا و ستتایر

پرارزش معروف استت (استکوری ،ریوکتا و مکلنستت،

سازمانهتای غیرانتفتاعی شترکتکننتده در ایتن برنامته،

 .)2001بازاریتتابی خیرخواهانتته یکتتی از استتتراتژیهتتای

نگرش مصرفکننده نسبت به بازاریابی خیرخواهانته و...

بازاریابی مدرن استت کته توستط اغلتب شترکتهتا در
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استت (بتارون و همکتاران2000 ،؛ وب و متوهر4333 ،؛

وای گترت  ،2003گیومریتوس  ،2049لینتتدگرین ووای

حدادی نیا و همکاران.)4930 ،

فترا  ،2001ریتتر و آندرسون .)2041

تحقیقات دستته دوم محققتانی هستتند کته بتر میتزان
تفاوت گونه های مختلف بازاریابی خیرخواهانته تمرکتز

توجه به رفاه جامعه

کرده اند و بررسی متی کننتد کته عوامتل مختلتف ماننتد

رفاه جامعه از سازوکارهای ارتقای توسعه اجتماعی

تناسب بین برنامه خیرخواهانه ،برند و مأموریت سازمان،

است .همچنین رفاه جامعه بهعنوان یکی از ابعاد توستعه

گروههای مختلف تولید ،آشنایی مصرفکننده با برنامته

اجتماعی در ستند توستعه اجتمتاعی اجت س کونهتاگ

خیرخواهانتته و شتترایط اهتتدا و ...خروجتتی برنامتتههتتای

معرفیشده است (فیروزآبادی و حسینی.)4934 ،

خیرخواهانتته را تحتتت تتتأثیر قتترار متتیدهنتتد (بتتارون و

رفاه جامعه تأکیتد بستیاری بتر توانتاییهتای بتالقوه

همکتتاران ،2000 ،التتن و همکتتاران ،4331 ،الفرتتتی و

انسانی و برابری و عدالت بهعنوان یک حرکت واضتح

همکاران.)2002 ،

بهمناور رفع تبعیض است .رفاه جامعه سامانهای منسجم
و جامع از خدمات و برنامههایی است که برای ارتقتای
توستعه اجتمتاعی و عتدالت اجتمتاعی و کارکردهتای

سودآوری مشتری
بیشترین توجه مطالعات بر روی سودآوری مشتتریان

اجتماعی مردم طراحتیشتده استت .رفتاه جامعته ماننتد

و

سامانهای در جامعه و بهعنوان یک کل ،برای به وجتود

متتتک متتتاینوس2002 ،؛ ریتتتالیس2002 ،؛ هیلجیستتتن،

آوردن خوشی و رفاه در جامعه است (بتا

 .)2001بتا

 .)2003برخی از محققان به جنبههای ناری مانند ارزش

نگاهی به متون علمی درمییابیم که قسمت اعام تاری

طول عمر اقتصادی یک مشتری ،ایجاد تعادل در کستب

رفاه جامعه را باید در رابطه با مذهب و رونتد تحتوالت

و حفظ منابع به مناور به حداکثر رستاندن ستود مشتتری

سیاسی کشورها جستوجو کرد کته بتهطتور ستنتی بتا

میپردازند (برگتر و نصتر  ،4333ب تبترگ و دیجیتتون

حمایتهای مالی مؤسسات خیریته از افتراد فقیتر آغتاز

 ،4333جتتاکوبز ،جانستتتون و کوتچتتتوا  ،2004پنفیفتتر

شد .بااینحال ،مفهوم و محتتوای رفتاه جامعته در طتول

 ،2001رین آرتز ،تومتاس و کومتار  .)2001ستودآوری

چنتتد دهتتش اخیتتر ،تدییتترات عدیتتدهای یافتتته استتت

مشتتتری بتتهعنتتوان ستتهم مشتتتری در ستتودآوری بتترای

(فیروزآبادی و حسینی.)4934 ،

متمرکزشده است (فوستر و گوپتا4331 ،؛ گیولدین

شرکت و تأمینکننده تعریف میشود .اغلب شترکتهتا

مطالعات بسیاری در حتوزه تتأثیر اقتصتادی بتر رفتاه

در محاسبات خود بتر روی حاشتیه و حجتم ستودآوری

جامعه انجامشده است (با

 ،2001حق جو  ،4934اکر

تمرکز میکنند (رین آرتز و کومار .)2009

 ،2003ستتفتون  ،2009چتتاو و ویتتو  ،4333روس چمیتتر

محاسبات انواع حاشیههای سود فوقالعاده مهم است

 ،2003آنتونی  ،2003نا

 ،2002چتوپین  ،2009پانتتام

و یتتک مشتتتری روشهتتای زیتتادی بتترای مشتتارکت بتتا

 ،2000نارایتتان و پردیجتتت  ،4333گ ستتر و ردلیتتک

تأمین کننتدگان بترای موفقیتت کستب و کتاردارد .ایتن

 ،2003تریگارت .)2002

دیدگاه در دهههای اخیر بته رابطته ارزشتی توستعهیافتته
است (آندرستون ،نتاروس و نارایانتداس  ،2003یوالگتا
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کتتاربرد بازاریتتابي خیرخواهانتته در صتتنعت

جهانی و ضرورتهای اقتصاد ملی ،بعیتد نیستت کته در

بیمه

آیندهای نزدیک بتا رقبتای قدرتمنتد و چابتک ختارجی

بیمه یکی از زیرساخت های اساسی توسعه ملی است

مواجه گردند .در فضای رقابتی ،سازمانهتا بترای تتأمین

که منجر به تأمین معیشت و س مت نیروی مولتد جامعته

این خدمات و رسیدن به اهداف خود به چتالش کشتیده

و رفع برخی از نگرانیهای آنان متیشتود بیمته نته فقتط

خواهند شد ،چراکه مشتریان از حتق انتختاب و گتزینش

یک مزیت و امتیاز بلکته یتک حتق همگتانی استت کته

بهترین و برترین کیفیت خدمات برخوردار خواهند بود.

طبق قانون ،تحقق آن تکلیف دولت است؛ بنابراین ،بیمه

از طرفی مشتریان سرمایه اصتلی هتر ستازمانی محستوب

تنهتتا یتتک بختتش از ناتتام اجتمتتاعی و اقتصتتادی کشتتور

میشوند ،لذا توجه به منافع و رضایت مشتتریان و تتأمین

نیستتت کتته هتتمتتتراز دیگتتر بختتشهتتا قتترار گیتترد ،بلکتته

اهداف کوتاه و بلندمدت آنها در واقع تأمین و برگشت

مقولهای فرا بخشی است و در قبال تمامی بخشها و زیر

بخشتتی از ستترمایه ستتازمانهتتا استتت (شتتی و بیستته زی،

بخشهای اقتصادی ،اجتمتاعی و بهداشتتی جامعته تتأثیر

 .)2044با پیشبینی فضتای رقتابتی آینتده ،چتارهای جتز

مستقیم دارد (بلز و پیاتی2042 ،؛ استیفن ،سابینه و گانتر،

افتتزایش کارآمتتدی و تعتتالی ستتازمانی وجتتود نتتدارد؛

.)2049

بنابراین ارایه خدمات با کیفیت مطلوب و توجه به منتافع

از طرفی حجم گسترده مشتریان سازمانهای بیمتهای

بلند مشتریان ضترورت متییابتد( .رضتازاده .)4933 ،در

و عدم رضایت کامل آنها ،تدییتر و تحتولی بنیتادین در

یک بازار رقابتی نیتز ،یتک ستازمان آگتاه بتا پیتروی از

دیتتدگاههتتا و رویکردهتتای متتدیران و کارکنتتان ایتتن

اصول بازاریابی خیرخواهانه پس از بررسی خواستههتای

سازمانها را میطلبد .فلسفه بازاریابی خیرخواهانته یکتی

مصتترفکننتتدگان ،نیازهتتای ستتازمان و منتتافع بلندمتتدت

از پاس های موجود به این نیاز است .با توجته بته تأکیتد

مصرفکنندگان و جامعه درباره مساسل بازاریابی تصمیم

بازاریتتتابی خیرخواهانتتته بتتتر توجتتته بتتته خواستتتتههتتتای

میگیرد .امروزه هیچ مؤسسهای نمیتوانتد ادامته حیتات

مصرفکنندگان و منافع کوتاهمدت و بلندمدت جامعته،

دهد مگر اینکه بتواند بته تعتداد کتافی مشتتریانی را کته

این امر در حقیقت رعایتت حقتوق مصترفکننتدگان را

بهطور روزافزون بر بصیرتشان افزوده میشتود ،جتذب و

فراهم مینماید .لذا توسعه مفهوم و کاربرد این بازاریابی

نگهتتداری کنتتد .موضتتعگیتتری هوشتتمندانه در رقابتتت

در سازمانهای بیمه ای ،بستر مناسبی برای توجته پایتدار

مربو به محصول و قیمتها متیتوانتد در کوتتاهمتدت

به حقوق مشتریان و حفتظ مصتالح جامعته خواهتد بتود.

موفقیتتتهتتای متتوقتی را فتتراهم آورد ،امتتا بتترای اکثتتر

همچنین با توجه به افزایش آگاهی و انتاارات مشتریان،

مؤسسات مطمئنترین راه برای ادامه حیات و موفقیتشتان

در بلندمتدت یکتتی از عوامتتل اصتتلی رشتتد و بقتتای ایتتن

این است که از طریق کیفیت خدمت ،همواره در ختاطر

سازمانها خواهد بود (بلو فیلد و مورای.)2044 ،

مشتریان باقی بماننتد بتا نگرشتی سیستتمی بته مشتتریان،

در حتتال حاضتتر ستتازمانهتتای بیمتتهای بتتا توجتته بتته

سازمان و جامعه که رعایت منافع این سته در چتارچوب

الزامتات و پشتتیبانیهتتای قتانونی ،بتتدون حضتور رقبتتای

بازاریابی خیرخواهانه قرار میگیرد ،تأمین منافع مشتریان

ختتارجی و در یتتک فضتتای نیمتته انحصتتاری فعالیتتت

با اصل عدم زیان در جامعته و دیگتر افتراد غیتر مشتتری

مینمایند ،ولتی بتا توجته بته شترایط روز دنیتا و اقتصتاد
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منجتتر بتته تتتأمین منتتافع جامعتته شتتده و جامعتتهای کتته از

آموزش قوانین بیمهای به مشتریان و توجیه آنها و تعیین

فعالیت های سازمان بهرهمند میگردد ،زمینه و بستر رشد

ستتطح استتتاندارد ختتدمات ازجملتته متتواردی استتت کتته

و پیشرفت سازمانها را بهراحتی فراهم میسازد( .کفاش

میتوان به آن اشاره کرد( .رضازاده.)4933 ،

پور و همکاران.)4934 ،
مشتری داسمی ضریب اطمینان و اعتمتاد ستازمان در

پیشینه پژوهش

جامعتته استتت و چنتتین ستتازمانی زمینتته رشتتد و پیشتترفت

تمتتام مطالعتتاتی کتته تتتاکنون درزمینتته بازاریتتتابی

بهتتتتری خواهتتتد داشتتتت؛ امتتتا در راستتتتای بازاریتتتابی

خیرخواهانه انجامشده در محیطهایی بتا آگتاهی بتاال از

خیرخواهانه ،برای سازمانهتای بیمته ای ،بحتز کیفیتت

این نوع بازاریتابی بتوده و نتتایج حاصتل از آنهتا نشتان

هم وزن با بحز کمیت (مثل افزایش مشتریان یا افتزایش

میدهد که نگرش مصرف کنندگان به تبلیدات بازاریابی

تسهی ت مختلف) که در طی ستالهتای اخیتر ،ستازمان

خیرخواهانه ،بهطورکلی مثبت است.

بدان دستیافته ،اهمیتت داشتته و ستطح بتاالی کیفیتت

تحقیقاتی کته توستط الفرتتی ( ،)4333وب و متوهر

خدمات ،منجر به سودمندی خود این سازمان ها از طریق

( ،)4333روز و همکتتتاران ( ،)4332استتتتیفن ،ستتتابینه و

اعتمادسازی ،کسب مقبولیت اجتماعی و جلب مشتتریان

گتتانتر ( ،)2049حتتدادی نیتتا ( ،)4930شتتابیر ( )2040و

جدیتتد م تیشتتود ،همچنتتین شناستتایی نقتتا ضتتعف در

بیستر و جی جر ( )2042انجام شدند نیز ایتن موضتوع را

عملکرد گذشتته از طریتق ارتبتا مستتقیم بتا مشتتریان،

تأیید میکنند.

تحلیل انتاتارات آنهتا ،دریافتت بازخوردهتای مستتمر،

در زمینتته پاس ت مصتترفکننتتدگان نستتبت بتته انتتواع

سودآور تقسیم کردند و نشان دادند که برنامه بازاریتابی

مختلتتف تبلیدتتات بازاریتتابی خیرخواهانتته نیتتز تحقیقتتاتی

خیرخواهانه وابسته به کاالهای کماهمیت تتأثیر بیشتتری

توسط الفرتی و گلداسمیت ( )2001و بارون و همکاران

بر تحریک قصتد خریتد و ایجتاد خریتد واقعتی دارد تتا

در سال  2000انجام شده استت .در تحقیقتی کته توستط

برنامه وابسته به یک کاالی کاربردی استارهیلتز و مییترز

استارهیلتز و مییترز انجتام شتد ،محصتوالت بته دودستته

(.)4333

کماهمیت و مرتبط با خوشی و محصتوالت کتاربردی و
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حدادی نیا و همکاران ( ،)4930تأثیر آشنایی با برنتد
و نوع محصول بر پاس مشتری به بازاریابی خیرخواهانته

توجه به رفاه جامعه برجذب مشتریان در شتعب بیمته
ایرانشهر ای م تأثیر معناداری دارد.

را موردتحقیق قراردادند .نتتایج نشتاندهنتده نقتش مهتم
تبلیدات بازاریابی خیرخواهانه بر گرایش به برند و قصتد
خرید بود حتی در شرایطی که آگتاهی کمتی نستبت بته

روششناسي پژوهش
پژوهش حاضر از نار هدف کاربردی و از نار شیوه
گردآوری اط عات تحقیق ،توصیفی -پیمایشی استت و

بازاریابی خیرخواهانه وجود دارد.

از نتتوع همبستتتگی و بتتهطتتور مشتتخ

مبتنتتی بتتر متتدل

چارچوب مدل مفهومي پژوهش

معادالت ساختاری استت .جامعته آمتاری تحقیتق شتامل

فرضیههای تحقیق

همه مشتریان شعب بیمه ایران در شهر ای م هستند که از

بازاریابی خیرخواهانه بتر توجته بته ستود مشتتری در
شعب بیمه ایرانشهر ای م تأثیر معناداری دارد.
بازاریتتابی خیرخواهانتته بتتر توجتته بتته رفتتاه جامعتته در
شعب بیمه ایرانشهر ای م تأثیر معناداری دارد.
توجه به سود مشتری برجذب مشتریان در شعب بیمه
ایرانشهر ای م تأثیر معناداری دارد.

میان آنها تعداد  931برای نمونهبرداری انتخاب گردیده
استتت .روش نمونتتهگیتری در ایتتن تحقیتتق نمونتتهگی تری
تصتتادفی ستتاده اس تت .ابتتزار گتتردآوری اط عتتات نیتتز
پرسشتتنامه استتت کتته اط عتتات مربتتو بتته پرسشتتنامه
مورداستفاده در این تحقیق در جدول شماره یتک آمتده
است.

جدول  -1گویههای پرسشنامه
متدیر
بازاریابی خیرخواهانه

4-3

توجه به سود مشتری

3-42

توجه به رفاه جامعه

49-43

جذب مشتری

43-21

روایي و پایایي پرسشنامه
جهت ارزیابی روایی پرسشنامهها از دیتدگاه  40نفتر
از خبرگان استفادهشده است .ایتن ارزیتابی در اصتل بتر
روایی محتوایی شتاخ

شماره گویه

هتای ارایتهشتده بترای ستنجش

متدیرهای موردنار در طر تحقیق تمرکز داشتت .بترای
پایایی پرسشنامه نیز از آلفای کرونباخ استفادهشده استت
که نتایج آن در جدول زیر آمده است:
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جدول  -2ضریب پایایي متغیرهای تحقیق
ابعاد

تعداد گویهها ضریب پایایی

بازاریابی خیرخواهانه

3

0/333

توجه به سود مشتری

1

0/344

توجه به رفاه جامعه

1

0/301

جذب مشتری

3

0/330

کل پرسشنامه

21

0/324

همتتانطتتور کتته مشتتاهده متتیشتتود ضتترایب آلفتتای
کرونباخ همه متدیرها و ابعتاد بتزرگتتر از  0/30هستتند
که نشانگر تأیید پایایی باالی پرسشنامه است.

تجزیهوتحلیل دادهها
در این قسمت با استفاده از فن معادالت ستاختاریافته
و از نتترمافتتزار  Visual PLSبتته تجزیتتهوتحلیتتل دادههتتا
پرداخته شده است .تحلیتل توصتیفی متدیرهتای جمعیتت
شناختی نمونه تحقیق حاضر در جتدول  2انعکتاس یافتته
است.

جدول  -2مشخصات جمعیت شناختي نمونه
متغیرهای جمعیت شناختي
سن

سابقه بیمه در بیمه ایران

تحصی ت

مطابق جدول شماره  ،9سن بیشتر پاستخگویان یعنتی
 %31آنها بین  91تا  11سال بوده استت ،ستابقه بیمته در

مقیاس

درصد

کمتر از  91سال

%43

بین  91تا  11سال

%31

باالتر از  11سال

%43

کمتر از  1سال

%23

 1تا  40سال

%13

باالتر از  40سال

%41

کاردانی و کمتر

%3

کارشناسی

%32

کارشناسی ارشد و باالتر

%23

متتتدل انتتتدازهگیتتتری متغیرهتتتای تحقیتتتق
(تحلیل عاملي تأییدی)

بیمه ایران اکثر پاسخگویان بین  1تا  40سال بوده است و

نتایج تحلیل عاملی تأییدی با توجته بته آمتار  tکته

تحصیلی بیشتتر پاستخگویان یعنتی %32

برای تمام ضرایب این نشانگرها و صتفتهتای مکنتون

همچنین مدر

آنها لیسانس است.

موردبررسی ،باالتر از مقدار  2است ،بیان متیکنتد کته
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مدلهای اندازهگیری مورداستتفاده در پتژوهش حاضتر

موردبررسی این پژوهش بتا ستاختار عتاملی و زیربنتای

مناستب استت و نشتان از آن دارنتد کته نشتانگرهای

ناری تطابق قابل قبولی دارند (جدول .)1

مورداستتفاده بترای انتدازهگیتری صتفتهتای مکنتون
جدول  -4مدل اندازهگیری متغیرهای تحقیق
متدیر

ضریب تأثیر

مقدار T

0/34

3/33

0/33

0/33

3/33

0/32

3/23

0/31

3/33

0/33

3/33

0/30

3/19

0/33

40/93

0/31

3/33

0/30

3/31

0/33

40/24

0/39

3/33

0/33

3/41

0/32

3/39

0/33

3/33

0/31

3/33

0/32

3/39

0/30

3/42

توجه به سود

0/33

3/33

0/34

3/11

مشتری

0/33

3/31

0/31

3/23

0/31

3/32

0/33

3/30

بازاریابی خیرخواهانه

مدل ساختاری فرضیههای تحقیق
همانطور که ذکر شد در تحقیق حاضر با توجته بته
دسترسی محقتق بته نستخه  Visualplsاز ایتن نترمافتزار
بتترای تتتدوین معادلتته ستتاختاری و بررستتی فرضتتیههتتای

متدیر

جذب مشتری

توجه به رفاه جامعه

ضریب تأثیر

مقدار T

3/34

تحقیتق استتتفادهشتده استتت کته خروجتتی نهتایی تحلیتتل
دادهها بهصورت زیر است.
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بررسي فرضیههای تحقیق

متدیرهای برونزا و درونزا ،چهار فرضیه حاصلشده که

در ایتتن بختتش بتته بررستتی فرضتتیههتتای تحقیتتق و
نتیجهگیری درباره آنها پرداخته میشود .همانطتور کته
در شتتکل فتتوق نیتتز مشتتخ

تمام فرضیهها تأییدشدهاند .جتدول  1نتتایج فرضتیات را
بهطور خ صه نشان میدهد.

استتت ،در اثتتر روابتتط بتتین
جدول  -2نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

فرضیه

مسیر

ضریب مسیر

عدد معناداری

نتیجه

4

بازاریابی خیرخواهانه ------توجه به سود مشتری

0/330

43/309

تأیید فرضیه

2

بازاریابی خیرخواهانه ------توجه به رفاه جامعه

0/313

22/104

تأیید فرضیه

9

توجه به سود مشتری ------جذب مشتریان

0/931

1/303

تأیید فرضیه

1

توجه به رفاه جامعه ------جذب مشتریان

0/101

3/319

تأیید فرضیه

با توجه به اینکه عدد معنتاداری (آمتاره  )tبترای هتر

خیرخواهانتته برجتتذب مشتتتری نقتتش میتتانجی دارنتتد و

چهار فرضیه تحقیق بتزرگتتر از  4/33هستتند پتس هتر

میتوان گفت که بازاریابی خیرخواهانته از طریتق توجته

چهتتار فرضتتیه تحقیتتق تأییتتد متتیشتتوند یعنتتی بازاریتتابی

به سود مشتری و توجه به رفاه جامعته برجتذب مشتتریان

خیرخواهانه بر توجه به سود مشتری تأثیر معنتاداری دارد

تأثیرگذار است.

(فرضیه  )4و همچنین بازاریابی خیرخواهانه بتر توجته بته
رفاه جامعه نیز تأثیر معناداری دارد (فرضیه  ،)2از طرفتی

بررستتتي شتتتاخصهتتتای بتتترازش متتتدل

با توجه بته ضترایب مستیر بتین متدیرهتا ،توجته بته ستود

ساختاری فرضیههای تحقیق

مشتری و توجته بته رفتاه جامعته برجتذب مشتتری تتأثیر

شاخ

های برازش مدل فرضیههتای تحقیتق نیتز در

معنتتاداری دارنتتد (فرضتتیههتتای  9و  .)1چتتون بازاریتتابی

جدول شماره  3آورده شدهاند .نتایج بهدستآمده نشتان

خیرخواهانه بر توجته بته ستود مشتتری و توجته بته رفتاه

می دهند که تمامی ایتن شتاخ

هتا در وضتعیت ختوبی

جامعه تأثیر معناداری دارد و خود توجه به ستود مشتتری

قرار دارند ،زیرا نسبت کای دو بر درجه آزادی کمتتر از

و توجه به رفاه جامعه نیتز بتر روی جتذب مشتتری تتأثیر

 ،9شاخ

هتا

معناداری دارند پس متدیرهای توجته بته ستود مشتتری و

نیز قابلقبول هستند .بهبیاندیگتر متدل تحقیتق معنتادار و

توجتتته بتتته رفتتتاه جامعتتته در تأثیرگتتتذاری بازاریتتتابی

قابلقبول است.

 RMSEAکمتر از  0/03و مابقی شاخ

نقش بازاریابی خیرخواهانه برجذب مشتریان در صنعت بیمه با تبیین نقش میانجی متدیرهای توجه به سود مشتری و 491 / ...

جدول  -6شاخصهای برازش مدل
مقدارهای بهدستآمده

نام شاخ

مقدار بهدستآمده

حد مجاز

کای دو بر درجه آزادی

4/31

کمتر از 9

نیکویی برازش ()GFI

0/33

باالتر از %30

ریشه میانگین مربعات خطای برآورد ()RMSEA

0/033

کمتر از %03

برازندگی تعدیلیافته ()CFI

0/33

باالتر از %30

نیکویی برازش تعدیلشده ()AGFI

0/33

باالتر از %30

نتیجهگیری

تحقیتتق بتتا نتتتایج محققتتانی نایتتر الفرتتتی و گلداستتمیت

در این پژوهش چهار فرضیه مطر شد .فرضتیههتای

( ،)2001بتتارون و همکتتاران ( )2000و حتتدادی نیتتا و

اول و دوم عیارت بودند از اینکه بازاریابی خیرخواهانته

همکاران ( )4930همخوانی دارد .حدادی نیا و همکاران

بر توجه به سود مشتری و توجه به رفاه جامعه مؤثر استت

در مقالتته ختتود بتته ایتتن نتیجتته رستیدهانتتد کتته بازاریتتابی

و فرضیه سوم و چهارم به این صتورت بودنتد کته توجته

خیرخواهانتته بتتر گتترایش بتته برنتتد و قصتتد خریتتد نقتتش

به سود مشتری و توجه به رفاه جامعته برجتذب مشتتریان

اساسی دارد حتی در شرایطی کته آگتاهی کمتی نستبت

در صتتنعت بیمتته ،متتؤثر هستتتند .بتتا توجتته بتته نتتتایج

به بازاریابی خیرخواهانه وجود دارد.

بهدستآمده از تحلیل دادهها و مدل موردنار هتر چهتار
فرض تیهٔ تحقیتتق تأییتتد شتتدند .بتتهبی تاندیگتتر بازاریتتابی

منابع

خیرخواهانه بر توجه بته ستود مشتتریان و توجته بته رفتاه

 -4حتتتتدادی نیتتتتا ،حسین؛شتتتتوندی ،حسن؛شتتتتربت

جامه دارای تأثیرگذاری مثبت ،مستقیم و معناداری است

اوغلتتتی ،احمد؛ستتتیدان ،ست تید استتتماعیل.)4930( .

و توجتته بتته ستتود مشتتتری و توجتته بتته رفتتاه جامعتته نیتتز

تتتأثیر آشتتنایی بتتا برنتتد و نتتوع محصتتول بتتر پاستت

برجتتذب مشتتتریان در صتتنعت بیمتته دارای تتتأثیر مثبتتت،

مشتتتری بتته بازاریتتابی خیرخواهانتته .فصتتلنامه علتتوم

مستتتقیم و معنتتاداری هستتتند .متیتتتوان گفتتت بازاریتتابی

متتتدیریت ایتتتران ،ستتتال ششتتتم شتتتماره  ،29ب

خیرخواهانه دارای تتأثیر غیرمستتقیم ،مثبتت و معنتاداری

423-404

برجذب مشتریان در صنعت بیمته استت یعنتی بازاریتابی

 -2کفتتتاش پتتتور ،آذر؛ مرتضتتتوی ،ستتتعید؛ حستتتنی

خیرخواهانتته از طریتتق متدیتتر توجتته بتته ستتود مشتتتریان

مقتتدم ،صتتادق .)4934( .کتتاربرد فلستتفه بازاریتتابی

برجذب مشتریان در صنعت بیمه تأثیر غیرمستتقیم (0/90

اجتمتتاعی در تمایتتل بتته اهتتدای داوطلبانتته ختتون بتتا

=  )0/330 * 0/931و معناداری دارد همچنتین بازاریتابی

استتتتفاده از تئتتتوری رفتتتتار برنامتتتهریتتتزیشتتتده.

خیرخواهانتته از طریتتق توجتته بتته رفتتاه جامعتته برجتتذب

فصلنامه پژوهشی خون ،دوره نهم شماره.4

مشتریان در صنعت بیمه تأثیر غیرمستقیم (0/101 = 0/19

 -9رضتتتتازاده ،حستتتتین .)4933( .نقتتتتش بازاریتتتتابی

*  )0/313و معناداری دارد .نتایج بهدستتآمتده در ایتن

اجتمتتاعی در توستتعه صتتنعت بیمتته .هفتتتهنامتته تتتأمین
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