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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تعیین عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سالمت به روش توصیفی از نوع
پیمایشی سال 1418وفاداری ،بیمه گذاران  ،کیفیت خدمات ،رضایت درك شده بیمه سالمت انجام شد .جامعه آماری این
پژوهش مشتریان بیمه سالمت در شهر تهران است .نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان
 16درصد برابر با  344برآورد گردید .در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.ابزار پزوهش
پرسشنامه استاندارد که دارای چهار بعد و 41گویه میباشد است.روایی صوری پرسشنامه ها با استفاده از نظرات استاد راهنما و
اساتید گروه و تعدادی از اعضای جامعه اماری تایید شده است .پایا یی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 4 /81 11
تعیین گردید که نشان دهنده پایایی مناسب ابزار اندازهگیری بود .پس از جمعآوری دادهها ،تجزیه و تحلیل آن ها در دو سطح
توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار  SPSSو  lisrelانجام شد .نتایج نشان میدهد تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی
رضایت درك شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (  51/4=β) ،=T8 /11بوده و فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود .تاثیر
مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درك شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار (  83/4=β) ،=T46 /1بوده و فرضیه دوم تحقیق
پذیرفته می شود.اثر مستقیم رضایت درك شده بیمه گذاران روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود ( ،=T2 /31
) 41/4=βو فرضیه سوم تحقیق پذیرفته می شود .اثر مستقیم ارزش درك شده روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود
(55/4=β) ،=T4 /45و فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته می شود.
واژههای كلیدی :وفاداری ،بیمه گذاران ،کیفیت خدمات ،رضایت درك شده ،بیمه سالمت
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مقدمه:
رشد و توسعه بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی جوامع به شدت تحت تاثیر میزان وفاداری مشتریان
(بیمه گذاران)قرار دارد و حفظ و بقای شرکت های بیمه در گروه رضایت بیمه گذاران آن شرکت هاست .کیفیت خدمات و
کسب رضایت مشتری و وفاداری برای بقای بیمه گر اساسی است ،به ویژه خدمات پس از فروش که می تواند نتایج بسیار
مثبتی در زمینه وفاداری مشتری و فروش های مجدد داشته با شد .وفاداری حدی است که مشتری ها می خواهند به آن مقدار
رابطه شان را با یک عرضه کنند حفظ کنند و معموال از این ناشی می شود که مشتری ها چقدر معتقدند که ارزش دریافتی
شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر است .وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان کامال احساس کنند سازمان
مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای ها را برطرف کند ،به طوری که سازمان های رقیب از مجموعه مالحظات
مشتریان مجازات خارج شده و منحصرا به خرید از سازمان اقدام کنند (بانسال و تیلور  .) 2441 ،1افزایش وفاداری مشتری می
تواند موجب کاهش هزینه های بازاریابی و افزایش تقاضای بیشتر مشتریان گردد .به عالوه مشتریان وفادار سریع تر تبلیغات
دهان به دهان انجام می دهند ،با استراتژی ها مقابله می کنند (راناورا و پرابا  ) 2414 ،2و سود باالتری در شرکت سهامی ایجاد
می کنند .اصوال نوع وفاداری مشتری به یک محصول می ت واند به دو نوع رفتاری و روانی (نگرشی) تقسیم شود .وفاداری
رفتاری ،حدی است که مشتری ها می خواهند به آن مقدار رابطه شان را با یک عرضه کننده حفظ کنند و معموال از این ناشی
می شود که مشتریان چقدر معتقدند که ارزش دریافتی شان از این عرضه کننده نسبت به سایرین بیشتر است (اولیور ) 1111 ،4
 .از سوی دیگر وفاداری روانی (نگرشی) همان حدی است که مشتریان  ،دیگران را از رویدادهای خدماتی که رضایتشان را جلب
کرده است آگاه کنند( .کنگیز و همکاران  ،2441 ،3ص  .) 34این مفهوم خود دارای عناصر و ابعاد مختلفی است که به طور
خالصه شامل ملموس بودن خدمات ،قابل اطمینان بودن خدمات ،پاسخگویی،تضمین و همدلی در ارائه خدمات توسط افراد و
کارکنان می باشد(موزاهید و نورجان  ،2411 ،6ص .) 21تصویر درك شده از شرکت،استنباط کلی مصرف کننده از مرکز ارائه
دهنده خدمات که بر اساس موقعیت فعلی و پیشین او دربرابر محركها است.از آنجایی که تصویر شرکت رفتار ذی نفعان را در
تعامل با شرکت تحت تاثیر قرار می دهد سازمان ها باید به مدیریت تصویر خود توجه ویژهای نمایند (یول ها و
همکاران  ،2441 ،5ص  .) 21کیفیت درك شده از نرم افزار به معنی بخشی از کیفیت است که نمایانگر عناصر تعاملی در خدمت
ارائه شده مانند رفتار پرسنل و یا ویژگیهای محیط ارائه خدمت است (حقیقی و همکاران،1481 ،ص  .) 86در عصر جدید  ،توجه
به رشد و توسعه وفاداری مشتریان به عنوان عاملی مهم در استراتژی بازاریابی شرکت ها که منجربه حفظ مشتریان فعلی می
شود ،افزایش یافته است(حقیقی و همکاران،1481 ،ص .) 86
اهمیت اعتماد به اندازهای است که حتی بعضی از نویسندگان اعتماد را به عنوان یکی از موثرترین پیش نیازهای وفاداری
نسبت به رضایت مشتری میدانند (کولهو و هنسلر ،2412 ،1ص .) 465رضایت مشتری نیز موضوعی است که توجه زیادی در
تحقیقات به آن شده و به عنوان یک ارزیابی احساسی توصیف شده است ،به طوری که به دفعات به عنوان برجسته ترین مولفه
وفاداری بیان می شود(کنگیز و همکاران ،2441 ،ص  .) 36بر مبنای مطالعات انجام شده ،اثبات شده است که تأمین رضایت
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مشتری به تدریج سبب ایجاد حس وفاداری و اعتماد به س ازمان درمشتری خواهد شد .یک مشتری وفادار ،عالوه برآنکه بارها و
بارها جهت خرید مجدد محصوالت و استفاده از خدمات ،به سازمان مورد عالقه خویش رجوع می کند ،به عنوان یک عامل
مضاعف در زمینه تبلیغ محصوالت و خدمات سازمان ،از طریق توصیه و سفارش به خویشاوندان ،دوستان و یا سایر مردم ،نقشی
حائز اهمیت در ارتقای میزان سودآوری و بهبود تصویر سازمان در ذهن مشتریان بالقوه ایفا می کنند (کولهو و هنسلر ،
،2412ص .) 455بنابراین سوال اصلی در پژوهش عبارت است از این که عوامل موثر بر وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه
سالمت کدام است؟

مفاهیم و چارچوب موضوعی تحقیق:
-

وفاداری  8مشتریان

مفهوم وفاداری به خصوص ر صنایع خدماتی نظیر صنعت بیمه از اهمیت بیشتری برخوردار است .وفاداری نوعی رفتار میان
مصرف کنندگان ،به این صورت که مصرف کننده ترجیح میدهد خریدهای آ یندهی خود را از همان برندی که هم اکنون مورد
استفاده قرار میدهد انجام داده ،یا به شکلی  :همچنان استفاده از برند فعلی را ادامه دهد (اولیور .) 42 :2446 ،1
امروزه خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه روز به روز به یکدیگر شبیه تر می شوند و دیگر به سختی می توان مشتری
را با ارائه خدمتی کا مال بدیع در بلند مدت شگت زده کرد ،زیرا نوآورانه ترین خدمات به سرعت از سوی رقبا تقلی شده و به
بازار عرضه می گردند .از این رو ،سرمایه گذاری در حوزه ی وفاداری مشتری یک سرمایه گذاری اثربخش برای شرکتهای بیمه
ای است .اما چگونه می توان خصوصا در این نوع صنایع مشتریان وفادار داشت .الرسون و سوالنا،

14

 2443معتقدند که :

"وفاداری ایجاد تعهد در مشتری برای انجام معامله ،با سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات به طور مکرر است .آسائل

11

(

 ، ) 1112وفاداری را به عنوان یک رفتار در مورد نشان تجاری تعریف می کند .بنابراین این امر منجر به خرید مداوم آن مارك
تجاری می گردد  .وفاداری شامل فرایندی روا ن شناختی است که ارزیابی گزینه های متفاوت بر اساس معیارهای مختلف را در
بر دارد .وفاداری تعهدی عمیق به خرید دوباره یک محصول یا خدمت  ،برتری داده شده در آینده است .که به معنای خرید
12

دوباره از یک برند علی رغم وجود تأثیرات محیطی و اقدامات بازاریابی رقبا برای تغییر رفتار است (تایلور  . ) 2443 ،ایجاد تعهد

در مشتری برای انجام معامله با سازمان خاص و خرید کاالها و خدمات به طور مکرر توصیف می شود (لرسون. )244314 ،
وفاداری زمانی اتفاق می افتد که مشتریان با اطمینان احساس کنند سازمان مورد نظر به بهترین وجه ممکن می تواند نیازهای
آن ها را برطرف کند به طوری که رقیبان سازمان از مجموعه مالحظات مشتریان خارج شده و تنها به خرید از سازمان اقدام
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نمایند ( لشکی

13

 .) 2441 ،به هر حال وفاداری عبارت است از  :وجود یک نوع نگرش مثبت به یک موجود (مارك ،خدمت،

مغازه ،فروشنده ) و رفتار حمایت گرانه از آن  .موضوع وفاداری مشتریان یا ارتباط مستمر مشتریان با بانک ها ،از اهمیت فراوانی
برخوردار است .مطالعه الگوهای وفاداری مشتریان از این لحاظ قابل توجه است که سبب می شود بانک با توجه به نیازهای
مشتریان خود بتواند به خدمت رسانی بهتر دست یابد .صنعت بانکداری مقام ویژه ای را در اقتصاد کشور داراست .با شناسایی
عوامل مؤثر بر وفاداری مصر ف کنندگان وفادار می توان بهتر نیازها و خواسته های آنان را برآورده نموده و بازاریابی مؤثرتری را
برای منطبق بودن این بازار هدف تهیه کرده و در نتیجه به طور موفقیت آمیزی به اهداف سازمان نائل گردید همچنین ،می
16

توان با توجه به عوامل مؤثر بر وفاداری ،مشتریان فعلی را به خرید بیشتر ترغیب کرد (کتلر  . ) 1111حفظ مشتری وجلب
وفاداری او ،برای ادامه کسب و کار امری حیاتی تلقی می شود .در این میان ،صنعت بانکداری نیز از این قاعده مستثنا نیست.
بنابراین ،بانک ها نیز باید برای بهبود وفاداری مشتریان خود به دنبال راهبردهای گوناگون مدیریتی باشند
15

(ریچهلدواهیگی .) 2445،
-

رضایت مشتری

97

رضایت احساس مثبتی است که در فرد پس از استفاده از کاال یا دریافت خدمت ایجاد می شود ،احساس مورد نظر از تقابل
انتظارات مشتری و عملکرد عرضه کننده به وجود می آید .اگر کاال وخدمت دریافت شده از جانب مشتری هم سطح انتظارات
ارزیابی شود,در او احساس رضایت ایجاد میشود ،در صورتی که سطح خدمت و کاال باالتر از سطح انتظارات مشتری باشد
موجب ذوق زدگی و سطح پایین تر خدمت و کاال نسبت به انتظارات منجر به نارضایتی مشتری میشود .درجه رضایت،
نارضایتی و ذوق زدگی افراد در هر زمان و در هر مورد متفاوت بوده و همواره به میزان فاصله سطح انتظارات و عملکرد عرضه
کننده در غالب کیفیت کاال و خدمات مربوط میشود (چن و همکاران .) 124 :2441 ،18
به موازات طرح و توسعه پارادایم «انتظارات  -عدم تطابق» برخی از محققین با توجه به نزدیکی مقولههای رضایت و طرز
تلقی  ، 11رضایت مشتری را از سه بعد مختلف مورد توجه قرار دادهاند (آیلو .) 41 : 2441 ،24


نگرش شناختی

21

 :که رضایت را نتیجه تفاوت بین برداشت عقالیی مصرفکننده از عملکرد مجموعهای از

مشخصه های محصول یا خدمت و وضعیت مورد انتظار از این محصول یا خدمت میداند .این نگرش ،با پارادایم

«انتظارات  -عدم تطابق» مطابقت دارد .
.Lshky
.Ktlr
.Rychald
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22

نگرش عاطفی  :این دیدگاه ،رضایت را بر مبنای نیازهای ذهنی و آرزوها و تجارب (یادگیریهای) مشتری ارزیابی
می کند .یعنی عقیده دارد که در برخی از شرایط ،صرف نظر از عملکرد محصول ممکن است مشتری به دلیل عاطفی،
راضی یا ناراضی باشد.



24

23

نگرش رفتاری و ارتباطی  :این نگرش ،از یک سو به پیامدهای رضایت (مثل رفتار شکایتی و وفاداری مشتری)
می پردازد و از طرف دیگر مبتنی بر این است که تغییرات رضایت مصرفکننده ،میتواند نتیجه ارتباطات بین اشخاص
و گروهها و رسانههای گروهی (از جمله تبلیغات و اطالع رسانی) باشد و هر دو وجه شناختی و عاطفی را در بر
میگیرد.

-

ارزش ادراک شده 25

به باور فرد در خصوص استفاده از محصول اشاره دارد و حمایت همه جانبه از فعالیت های مرکز داشتن احساس مثبت از
فعالیت های مرکز ،داشتن احساسا در مورد مناسب بودن خدمات در مقابل هزینۀ پرداختی ،سابقۀ مناسب اجتماعی مرکز،
استفادۀ مجدد از خدمات مرکز ،بیان جنبه های مثبت مرکز برای دیگران و استفادۀ مجدد حتی در صورت افزا یش قیمت
خدمات اشاره دارد (سابیوت و همکاران  .) 441 :2412 ،25ارزش درك شده مشتری یکی از پیش نیازهای رضایت مشتری،
44

اعتماد ،تعهد و وفاداری مشتری است (دگر و همکاران 2441 ،21؛ لیانگ و وانگ 2443 ،28؛ کیم و همکاران .) 2448 ،21منوره
(  ) 1111ارزش درك شده مشتری را به عنوان نسبت منافع درك شده به معایب ادراك شده تعریف کرده است .معایب ادراك
شده تمام هزینه هایی است که خریدار در هنگام خرید با آن ها روبه رو می شود که شامل مواردی همچون قیمت خرید ،هزینه
های کسب ،حمل و نقل ،نصب  ،سف ارش دادن ،تعمیر و نگهداری ،ریسک شکست ویا عملکرد ضعیف می باشد .منافع ادراك
شده ترکیبی از ویژگی های فیزیکی  ،ویژگی خدمت و پشتیبانی فنی موجود در ارتباط با استفاده از محصول می باشد (فلو ،41
 ) 2413زیتهامل  ) 1118 ( 42ارزش ادراك شده مشتری را به عنوان ارزیابی جامع مشتری از مطلوبیت یک محصول یا خدمت
مبتنی بر این ادراك که چه چیزی دریافت و چه چیزی از دست داده است تعریف کرده است (ورا و تروجیلو  .) 2414 ،44ارزش
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ادراك شده فردی و ذهنی است و به همین دلیل در بین مصرف کنندگان متفاوت است .عالوه بر این یک مشتری ممکن است
که همان محصول را در شرایط دیگری به گونه ای دیگر ادراك کند (پریور  .) 2414 ،43ارزش درك شده به عنوان یکی از پیش -
بین های اصلی وفاداری مشتریان و تمامی ابعاد وفاداری شامل تبلیغات دهان به دهان،قصد خرید مجدد و عدم حساسیت
قی متی معرفی کرده اند .هر چه چقدر مشتریان خصوصا در صنایع خدماتی ،ارزش درك شده باالتری نسبت به خدمات داشته
باشند ،وفاداری مشتریان نیز بیشتر می گردد (لیانگ و وانگ .) 2443 ،46
-

كیفیت ادراک شده

کیفیت ادراك شده ارزش خالص درك شده منافع ملموسی ،که در طول عمر ی ک محصول به دست می آید (اسماعیلی: 1414 ،
. ) 63به عبارت دیگر کیفیت درك شده عبارت است از ارزیابی کلی مشتری از استانداردهای فرآیند دریافت خدمت (رابرتز و
همکاران  .) 2444 ،45در پژوهش های پیشین ،ارتباط بین کیفیت درك شده و رضایت به اثبات رسیده است .برخی صاحب
نظران بر این عقی ده هستند که کیفیت درك شده ،میزان انطباق بین عملکرد درك شده و انتظارات مشتری است (ریچاردز و
جونز  .) 2448 ،41برخی دیگر از پژوهشگران  ،کیفیت درك شده را نتیجه رضایت می دانند (نایسدا  .) 2414 ،48ارزش درك شده
به طور مثبت می تواند توسط کیفیت درك شده ،تحت تاثیر قرار بگیرد ( پریر و دانیل .) 2414 ،41اما ارتباط لزوما مثبتی بین
درك مشتری از کیفیت و درك وی از ارزش وجود ندارد .ممکن است مشتریان به دلیل قیمت های پایین ،ارزش باالیی را از
محصوالت یا خدماتی که کیفیت پایینی دارند ،ادراك کنند ( یو و همکاران ..)34 2414 ،هر چند مطالعات نیز رابطه مثبت بین
کیفیت درك شده و ارزش درك شده را شناسایی کرده اند .بر این اساس فرضیه اول و فرضیات فرعی آن به صورت زیر بیان
می گردد:
کیفیت درك شده بر رضایت درك شده توسط بیمه گذاران بیمه سالمت تاثیر معنی داری دارد.
کیفیت درك شده بر ارزش درك شده توسط بیمه گذاران بیمه سالمت تاثیر معنی داری دارد.
رضایت درك شده توسط بیمه گذاران بیمه سالمت بر وفاداری آنها تاثیر معنی داری دارد.
ارزش درك شده توسط بیمه گذاران بیمه سالمت بر وفاداری آنها تاثیر معنی داری دارد.

پیشینه تحقیق
مرادی در سال  1415در تحقیقی با عنوان" مدل وفاداری مشتری در صنعت بیمه (مورد مطالعه :یک شرکت بیمهای )" انجام
دادند .جامعه آماری این تحقیق را بیمهگذاران استفادهکننده از خدمات بیمهای سازمان تامین اجتماعی ،تشکیل دادهاند .لذا با
استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای 188 ،نفر از سه طبقه بیمه گذاران اموال ،اشخاص و مسئولیت انتخاب گردید  .نتایج
تحقیق تناسب بین مدل پیشنهادی محققان و دادههای آماری گردآوریشده را نشان میدهد.
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حقیقی کفاش در سال  1416در تحقیقی با عنوان "اولویت بندی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان با استفاده ا ز مدل
 "ECSIانجام داد .در این تحقیق تعداد  324پرسشنامه میان مصرف -کنندگان محصوالت این شرکت در شهر تهران پخش
گردید که تعداد  486پرسشنامه تکمیل شده جمع -آوری شد.نتایج به دست آمده نشان داد که در سطح اطمینان  %16کلیه
عوامل شناسایی شده بر روی دو شاخص اصلی وفاداری تکرار خرید و معرفی محصول به دیگران  -مصرف -کنندگان محصوالت
شرکت شیرین  -عسل موثر می -باشند.
قره چه و دابوئیان در سال  1413در تحقیقی با عنوان " وفاداری کارکنان در تعامل با وفاداری مشتریان صنایع خدماتی" انجام
دادند ،نتایج به دست آمده نشان می دهد که وفاداری کارکنان و وفاداری مشتری ،قویاً به هم وابسته اند .همچنین بین وفاداری
کارکنان و کیفیت خدمات ،کیفیت خدمات و رضایت مشتری و رضایت مشتری و وفاداری مشتری ارتباط مثبت و معناداری
وجود دارد.
اسماعیلی ،معین فرد ،شوشی نسب ،بنسبردی در سال (  ) 1414تحقیقی تحت عنوان "ارتباط بین ابعاد کیفیت خدمات
باوفاداری گردشگران ورزشی پارك های آبی ورزشی مشهد" انجام داده اند .براساس یافته های پژوهش وطبق نتایج آزمون
فریدمن تفاوت معناداری بین ابعادکیفیت خدمات ملموسات ،قابلیت اعتبار ،پاسخگویی،اطمینان وهمدلی به دست آمد.
همچنین بین کیفیت خدمات با وفاداری -ارتباط معناداری وجوددارد .به این معنا که با بهبود کیفیت خدمات ،وفاداری
گردشگران ورزشی افزایش می یابد .تمام متغیرهای ابعادکیفیت خدمات به استثنای بعد ملموسات نیز با وفاداری ارتباط
معناداری دارند.تمایل به ارائه خدمات با کیفیت،نقش مهمی دربقا وسودآوری صنایع خدماتی از جمله گردشگری ورزشی ایفا
می نماید.
برهانی ،نوری ،مولوی ،سماواتیان درسال ( ) 1412تحقیقی تحت عنوان "بررسی رابطه تصویرسازمان ،تصویر نام تجاری ،کیفیت
خدمات و رضایت مشتریان باوفاداری مشتریان صنعت بانکداری" انجام داده اند.با نتایج همبستگی ها باتایید فرضی ههای
پژوهش بود تصویر سازمان ،تصویرنام تجاری ،رضایت وکیفیت خدمات باوفاداری مشتریان رابطه مثبت
دارند) (p≤4/448همچنین ،نتایج حاصل ازتحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد ،رضایت بیشترین قدرت پیش بینی وفاداری
راداردوبا اضافه شدن تصویرسازمان وکیفیت خدمات قدرت پیش بینی به طور معین افزایش می یابد.
اسماعیل پور و صیادی (  ) 1412در پژوهش خود با عنوان " تاثیر ارزش ادراك شده مشتری بر رضایت و نیات رفتاری مشتریان
در محصوالت خدماتی" دریافتند که ارزش ادراك شده بر رضایت مشتری موثر است و از طریق تاثیر گذاری بر رضایت مشتری
می تواند بر نیات رفتاری مشتری از جمله تبلغات شفاهی ،قصد خرید مجدد ،وفاداری مشتری و جستجو برای دیگر
ارائهدهندگان خدمات بانکی تاثیرگذار باشد.
زند حسامی و فرید(  ) 1411در تحقیق خود تحت عنوان " بررسی اثر ابعاد مختلف مدیریت کیفیت جامع بر قابلیت سفارشی
سازی انبوه " با سنجش مدل ساختاری تحقیق به کمک نرم افزار لیزرل دریافتند که تمامی ابعاد مدیریت کیفیت جامع با
سفارشی سازی انبوه دارای تاثیر معناداری هستند.
مشبکی و همکاران(  ) 1414تحقیقی با عنوان" طراحی مدل ارزش کلی درك شده محصوالت سفارشی سازی شده انبوه بر
اساس تئوری های مرتبط با ارزش تمایز فردی " انجام دادند  ،نتایج این تحقیق که درمیان دانشجویان مدیریت بازرگانی
دانشگاه های تهران و ترییت مدرس انجام گرفت ن شان داد که تاثیر ی میان سه بعد تفاوت های فردی مصرف کننده و ارزش
کلی درك شده و قصد خرید محصوالت سفارشی سازی شده انبوه را تایید می نمایند.
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تحقیقات خارجی :
کیندی 31در سال  2411تحقیقی با عنوان "تاثیر خدمات پس از فروش در رضایت مشتری و وفاداری در صنعت خودرو
اتیوپی" انجام دادند هدف این تحقیق بررسی خدمات پس از فروش در رضایت مشتری و وفاداری در صنعت خودرو اتیوپی
است .متغیرهای این تحقیق خدمات پس از فروش  ،رضایت مشتری و وفاداری است .نتایج نشان می دهد که خدمات پس از
فروش(تعمیر و نگهداری ،تامین قطعات یدکی  ،خدمات تلفن ،گارانتی ،شستن ماشین ،و خدمات مستند سازی) بر روی رضایت
مشتری و وفاداری ،تاثیر مثبت دارد  .عالوه بر این ،شرکت های مختلف خدمات پس از فروش مشابه را به روشهای مختلف
ارایه می کنند و روشهای مختلف ارایه خدمات پس از فروش تفاوت قابل توجهی در رضایت مشتریان است.
ناظم و همکاران 32در سال  2415در تحقیقی با عنوان"تحلیل تجربی از خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان "انجام دادند،
هدف این تحقیق بررسی رابطه خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان در شرکتهای تولید کننده باطری در کشور پاکستان
است .متغیرهای این تحقیق برخورد با مشتری ،اع تماد  ،وفاداری مشتری و رضایت مشتری است .نتایج نشان می دهد در
ارائه خدمات پس از فروش درك نیاز مشتریان توسط شرکت بسیار مهم است و برای باال بردن کیفیت خدمات پس از فروش
ایجاد یک سیستم تحویل مناسب ضروری است و همچنین نتایج نشان می دهد که رضایت مشتری با ارائه خدمات بهتر افزایش
می یابد.
مختار و همکاران  34در سال  2416تحقیقی با عنوان " ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری در
صنعت تجارت موبایل در مالزی" انجام دادند،هدف این تحقیق،رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری وفاداری مشتری با
توجه به سطح استفاده از تلفن همراه در میان دانشجویان کارشناسی ارشد از دانشگ اه مالزی پرداخته اند ،نتایج نشان می دهد
که هم کیفیت خدمات و رضایت مشتری بطور قابل توجهی بر سطح وفاداری مشتری از کاربران تلفن همراه در مالزی اثر می
گذارد .بنابراین ،توصیه می شود که ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه باید توجه ویژه به کیفیت خدمات خود و عواملی که بر
رضایت مشتری موثر است داشته باشند.
آزوال و روبینا  33در سال  2414در تحقیقی با عنوان" تاثیر عوامل قبل از فروش و بعد از فروش بر رضایت خرید اینترنتی" انجام
دادند .هدف این تحقیق یافتن عوامل موثر بر خدمات قبل از فروش وخدمات پس از فروش بر رضایت مشتری است .متغیرهای
این تحقیق خدمات قبل و پس از فروش ،کیفیت خدمات ،تصویر شرکت است .نتایج حاکی از آن است که عوامل خدمات قبل
از فروش تاثیر قابل توجهی بر عوامل خدمات پس از فروش در تجارت الکترونیک دارد.
پوالك  36در سال  2441تحقیقی با عنوان" ارتباط مدل کیفیت خدمت سلسله مراتبی با رضایت و وفاداری مشتری " انجام
دادند که با استفاده ازمدل بردی و کرونین به بررسی تاثیر کیفیت خدمت به صورت مقایسه ای بین  264نمونه از مشتریان
آرایشگاهها و  444نمونه از مشتریان خدمات تلفن پرداخته است که در هر دو صنعت رابطه بین کیفیت خدمت و وفاداری
مشتریان مورد تایید قرار گرفته است .هرچند که سطح معناداری در بین مشتریان آرایشگاهها باالتر از مشتریان خدمات تلفن
بوده است.
دونیو و همکاران

در سال  2445تحقیقی با عنوان "رضایت مشتری و وفاداری در محیط دیجیتالی" ،انجام شد.هدف این
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وفاداری مشتری است .نتایج تحقیق نشان داد رفتارخرید مشتری،رضایت مشتری ،اعتماد ،تعهد بر وفاداری مشتری تاثیرگذار
است.
تسوکاتوس و راند درسال  2445تحقیقی با عنوان " تحلیل مسیر کیفیت خدمات درك شده ،رضایت و وفاداری مشتری در
صنعت بیمه یونان" در کشور یونان انجام شد .هدف این تحقیق بررسی کیفیت خدمات درك شده ،رضایت و وفاداری مشتری
در صنعت بیمه است .متغیرهای این تحقیق پاسخگویی ،همدلی ،اطمینان و قابلیت اطمینان ،کیفیت خدمات درك شده،
31

رضایت و وفاداری مشتری نتایج نشان داد در بیمه یونان ساختار ملموس و ناملموس وجود دارد .نتایج نشان عوامل غیرملموس
مانند پاسخگویی ،همدلی،اطمینان و قابلیت اطمینان بر وفاداری مشتری اثرگذار است.
برگلین و همکارانش در سال  2441 38تحقیقی با عنوان "ارزیابی مشتری از خدمات پس از فروش "انجام دادند .در این تحقیق
به بررسی تعامل بین عملکرد خدمات ادراك شده و ویژگی های فرهنگی ملی در شکل گیری رضایت مشتری برای با توجه به
سه نوع حالت ارایه خدمات فروش انجام شد .نتایج نشان می دهد که در مقابل روش سنتی ارایه چهره به چهره خدمات،
رضایت کیفیت درك شده به خصوص با فرهنگ ملی در مورد حالت خدمات پس از فروش نقش میانجی و تعدیلگر دارد.
کرونین و تیلور  31در سال  1111تحقیقی باعنوان"سنجش کیفیت خدمات در صنعت بیمه یونان" انجام شد .هدف این تحقیق
بررسی کیفیت خدمات درك شده ،رضایت و وفاداری مشتری در صنعت بیمه است .متغیرهای این تحقیق کیفیت خدمات،
رضایت مشتری و وفاداری مشتری است .یافته های تحقیق نشان داد که بین کیفیت خدمات ،رضایت مشتری و وفاداری
مشتری در صنعت بیمه ارتباط معناداری وجود دارد .کیفیت خدمات بررضا یت مشتری اثرگذار و رضایت مشتری بر وفاداری
مشتری اثرگذار است.

روش پژوهش
این تحقیق از آنجایی که به بررسی میزان وفاداری بیمه گذاران سازمان بیمه سالمت با تبیین تاثیر رضایت و ارزش درك
شده توسط بیمه گذاران پرداخته است ،نوع روش پژوهش از نوع همبستگی از شاخه پیمایشی و از لحاظ ماهیت کااربردی و از
لحاظ زمانی مقطعی محسوب میشود؛ و روش گردآوری اطالعات نیز میدانی می باشد.

)Evangelos Tsoukatos, Graham K. Rand, (2006
Birgelen M. van, Ruyter K. de, Jong A. de and M. Wetzels
Cronin& Taylor ,1992
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مدل مفهومی پژوهش
رضایت مشتری
1

H

H3

وفاداری
کیفیت درک شده

مشتری

H

4

H

2

ارزش درک
شده

شکل  :1- 1مدل مفهومی پژوهش انصاری و رئیسی2415 ،
جامعه ،نمونه و روش های تحلیل داده ها
نمونه تحقیق با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامحدود که بصورت زیر محاسبه میشود به دست می آ ید (آذر و
مومنی .) 1:1481

 : nحداقل حجم نمونه
 :Zα/2میزان برآورد با در نظر گرفتن ضریب اطمینان  %16این مقدار برابر با  1 /15میباشد؛
 : εدرصد خطای مجاز (دقت برآورد ) که آن را  4 /46درنظر میگیریم.

 : 2واریانس جامعه؛

نمونه تحقیق بر اساس فرمول حجم جامعه نامحدود در سطح اطمینان  16درصد و با انحراف معیار  4 /6برابر با 344
برآورد گردید.

 - 3- 4روش نمونهگیری
در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است.
 - 3- 5ابزار جمع آوری پژوهش
از آنجایی که رایجترین وسیله گردآوری اطالعات در تحقیقات پیمایشی پرسشنامه می باشد ،در این پژوهش نیز از
پرسشنامههای زیر استفاده شده است.
 - 3- 5- 9پرسشنامه
این پرسشنامه یک پرسشنامه شامل  41گو یه است و دارای  3بعد (مؤلفه) می  -باشد در طراحی پرسشنامه از طیف پنج
گزینه ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج ترین مقیاس های اندازه گیره گیری به شمار می رود.
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مولفه ها

نویسنده

ارزش ادراك شده

تیان زو فنگ -زین تیان ( ) 2443

رضایتمندی
کیفیت
وفاداری

سواالت
 4سوال

می جیکیان ()2444

 4سوال

ئنیل  .ج فلنیت و همکاران ( )2414جی
شن چیو و همکاران ()2414
تئو و همکاران ( ) 2444دلن و همکاران
()2441

 97سوال
 6سوال

جدول  1- 3و نمودار  8- 3میانگین و انحراف استاندارد نمره هرکدام از متغیرهای اصلی تحقیق را نشان می
دهد .نمره هر متغیر بر اساس میانگین سواالت آن متغیر محاسبه شده است .بعنوان مثال گویه های  1تا 5
بعنوان نمره شاخص وفاداری مشتری در نظر گرفته شده است .بر اساس نتایج بدست آمده ،ارزش درك شده
با مقدار  3/13بیشترین میانگین را داشته است .همچنین ضریب آلفای کرونباخ برای ارزیابی پایایی پرسش
نامه برای هر متغیر تحقیق بصورت جداگانه محاسبه و گزارش شده است که همه متغیرها دارای ضریب
پایایی قابل قبول هستند.
جدول  .9میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای تحقیق و ضریب پایایی پرسش نامه
شاخص

آیتم ها

میانگین

میانه انحراف استاندارد

ضریب
پایایی*

وفاداری مشتری

 1تا 5

4,85

3,44

.11

4,11

ارزش درک شده

 1تا 14

3,13

3,14

.18

4,12

رضایت مشتری

 11تا 13

3,41

3,44

.11

4,11

كیفیت خدمات

 16تا 41

3,41

3,44

.11

4,11

* آلفای کرونباخ

شاخص های توصیفی آیتم های پرسش نامه
میانگین و انحراف استاندارد آیتم های پرسش نامه های سنجش چهار متغیر اصلی کیفیت خدمات ،ارزش
درك شده ،رضایت مشتری و وفاداری مشتری در جدول  1گزارش شده است .امتیاز سواالت پرسش نامه
بصورت لیکرت  1تا  6بودند.
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جدول  2میانگین و انحراف استاندارد آیتم های پرسش نامه
برچسب

میانگین

آیتم ها

انحراف

میانه

استاندارد
وفاداری مشتری
q1

من همواره با دوستان خود از خدمات ارائه شده توسط سازمان بیمه

4,84

من همواره از کلمات مثبت ،در مورد ارایه خدمات بیمه ای سازمان بیمه

4,14

من همواره  ،دوستان خود را تشویق به استفاده از خدمات بیمه ای

4,11

من استفاده از خدمات بیمهای سازمان بیمه سالمت را به دیگران پیشنهاد

4,16

سالمت ،به نیکی یاد می نمایم.
q2

.16

3

.11

3

سالمت استفاده می نمایم.
q4

.16

3

.14

3

q6

من تمایل دارم سایر خدمات بیمهای خود را از سازمان بیمه سالمت
دریافت نمایم.

4,85

.16

3

q5

من تمایل دارم بیمه درمانی خود از سازمان بیمه سالمت را با آن سازمان

3,42

.85

3

سازمان بیمه سالمت می نمایم.
q3

می کنم.

تمدید نمایم.

ارزش درک شده
q1

کیفیت خدمات بیمه ای دریافت شده از سازمان بیمه سالمت ،موجب

3,11

پوشش خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت ،بسیار

3,16

خسارت پرداخت شده توسط سازمان بیمه سالمت  ،بسیار ارزشمند تر از

3,11

به طور کل ،خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت را
ارزشمند می دانم.

3,18

آرامش و آسودگی خاطر من شده است.
q8

ارزشمند تر از حق بیمه پرداخت شده است.
q1

میزان حق بیمه پرداخت شده است.
q14

.12

3

.88

3

.85

3

.86

3

ادامه جدول  3میانگین و انحراف استاندارد آیتم های پرسش نامه
میانگین

رضایت مشتری

انحراف

میانه

استاندارد
q11

خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت ،کلیه نیازهای

3,41

خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت ،بیماری های صعب

3,48

خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت ،دلیل خوبی برای

3,48

خدمات بیمه ای ارایه شده توسط سازمان بیمه سالمت ،انتظارات من را در

3,12

درمانی من را پوشش می دهد.
q12

العالج را نیز پوشش می دهد.
q14

آرامش امروز من در حوزه درمان است.
q13

مورد هزینه های درمانی بر آورده نموده است.

.14

3

.81

3

.14

3

.85

3

كیفیت خدمات
q16

ادارات سازمان بیمه سالمت ازوسایل وامکانات الزم برخوردارند.

3,14

.81

3

q15

کارمندان سازمان بیمه سالمت پوشش ظاهری خوبی دارند.

4,85

1,44

3
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q11

کارمندان سازمان بیمه سالمت از دانش کافی برای پاسخگویی به سواالت

4,85

کارمندان سازمان بیمه سالمت روابط صمیمانه وگرم با مشتریان برقرار می

4,14

q11

کارمندان سازمان بیمه سالمت ازمنش رفتاری خوبی برخوردارند.

4,83

1,42

q24

کارمندان سازمان بیمه سالمت مشتریان رابه خوبی درك می کنند.

4,18

1,44

3

q21

کارمندان سازمان بیمه سالمت دارای تجربه کافی هستند.

3,16

.11

3

q22

کارمندان سازمان بیمه سالمت با مشتریان مودبانه برخورد می نمایند.

q24

سازمان بیمه سالمت مشتریان خودرا درصف برای مدت طوالنی نگه نمی

3,15
4,11

.12
1,41

3
3

کارمندان سازمان بیمه سالمت درزمان مقرر خدمات بیمه ای را اراِیه می

3,41

.11

3

بیمه گذاران برخوردارند.
q18

نمایند.

دارد.
q23

.16

3

.13

3
3

دهند.
q26

کارمندان سازمان بیمه سالمت همواره مشتریان را کمک می نمایند.

3,24

.84

3

q25

کارمندان سازمان بیمه سالمت به هریک از مشتریان به صورت انحصاری
توجه می نمایند.

3,42

.16

3

q21

کارمندان سازمان بیمه سالمت تمایل دارند مشکالت برآمده برای بیمه

3,18

.81

3

کارمندان سازمان بیمه سالمت خدمات عاری از اشتباه برای مشتریان

3,14

کارمندان سازمان بیمه سالمت اطالعات مربوط به مشتریان را به صورت

4,81

کارمندان سازمان بیمه سالمت اطالعات کافی برای مشتریان خودفراهم

3,43

گذاران را حل نمایند.
q28

فراهم می نمایند.
q21

محرمانه نگه می دارند.
q44

.14

3

.11

3

.12

3

می نمایند.
q41

ادارات سازمان بیمه سالمت ازوسایل وامکانات الزم برخوردارند.

4,11

.81

3

مدل سازی معادالت ساختاری
شکل  2مدل مفهومی معادالت ساختاری ( ) SEMارتباط بین متغیرهای اصلی تحقیق را نشان می دهد .بر
اساس مدل مفروض ،متغیر های مکنون "کیفیت خدمات" با  11نشانگر " ،q16-q41ارزش درك شده" با 3
نشانگر " ،q1-q14رضایت مشتری" با  3نشانگر  q11-q13و متغیر مکنون "وفاداری مشتری" با  5نشانگر
 q1-q5در مدل مفهومی حضور دارند .در این مدل مفهومی ،اثر مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درك
شده و رضایت مشتری و اثر مستقی م ارزش درك شده و رضایت مشتری روی وفاداری مشتریان آزمون می
شود .همچنین اثر غیر مستقیم کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری از طریق ارزش درك شده و رضایت
مشتری ارزیابی می شود .متغیر کیفیت خدمات بعنوان متغیر مستقل بیرونی ،متغیر های ارزش درك شده و
رضایت مشتری بعنوان میانجی و وفاداری مشتری بعنوان متغیر وابسته نهایی شناخته می شوند.
شکل  2برآورد استاندارد ضرایب مسیر و بارهای عاملی و شکل  4مقدار آماره  Tبرای آزمون معنی داری
اثرات و ارتباطات بین متغیرهای تحقیق را در مدل دوم نشان می دهد .در مدل دوم اثر مستقیم کیفیت
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خدمات روی وفاداری مشتری به مدل اول اضافه شده است .شاخص های برازش مدل که در شکل  4محاسبه
شده اند حاکی از برازش مناسب مدل دوم تحقیق می باشد .بر ا ساس نتایج مدل دوم ارتباط بین متغیرهای
تحقیق ،تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درك شده مثبت و معنی دار ( )β=4/84 ،T=43/5<2و
همچنین روی رضایت مشتریمثبت و معنی دار بوده است ( .)β=4/51 ،T=8/31<2همچنین اثر مستقیم
ارزش درك شده روی وفاداری مشتری مثبتو معنی دار بوده است ( .)β=4/62 ،T=2/41<2اثر مستقیم
رضایت مشتری نیز روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود ( .)β=4/25 ،T=2/281کیفیت خدمات
مستقیما روی وفاداری مشتری تاثیر معنی داری نداشت ( .)β=4/15 ،T=1/41>2بر اساس روش بوت استرپ
(  )Bootstrapدر ارزیابی اثرات غیر مستقیم ،تاثیر غیر مستقیم کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری مثبت
و معنی دار بود ( .) β=4/52 ،T=4/44<2تاثیر غیر مستقیم کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری از طریق
ارزش درك شده مثبت و معنی دار ( )β=4/33 ،T=2/81<2و از طریق رضایت مشتری نیز مثبت ولی غیر
معنی دار بود (.) β=4/18 ،T=1/65>2با توجه به اینکه کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری اثر مستقیم
معنی دار نداشت اما اثر غیر مستقیم آن از طریق ارزش درك شده معنی دار شد می توان نتیجه گرفت ارزش
درك شده میانجی ارتباط بین کیفیت خدمات و وفاداری مشتری می باشد.

شکل  .2مدل دوم ارتباط بین متغیرهای تحقیق درحالت استاندارد
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/DF=1,56, RMSEA=4,434, SRMR=4,433, GFI=4,11, χ2=144,1, DF=321,χFit indices:
AGFI=4,11, CFI=4,11, NFI=4,11, IFI=4,11.

2

شکل  .3مدل ارتباط بین متغیرهای تحقیق در حالت معنی داری و شاخص های برازش مدل

تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی رضایت درك شده بیمه گذاران مثبت و معنی دار ()β=4/51 ،T=8/31
بوده و فرضیه اول تحقیق پذیرفته می شود .تاثیر مستقیم کیفیت خدمات روی ارزش درك شده بیمه گذاران
مثبت و معنی دار ( ) β=4/84 ،T=43/54بوده و فرضیه دوم تحقیق پذیرفته می شود.اثر مستقیم رضایت
درك ش ده بیمه گذاران روی وفاداری مشتری مثبت و معنی دار بود ( )β=4/25 ،T=2/81و فرضیه سوم
تحقیق پذیرفته می شود .اثر مستقیم ارزش درك شده روی وفاداری مشتری مثبتو معنی دار بود (،T=2/41
 ) β=4/62و فرضیه چهارم تحقیق پذیرفته می شود.اثر مستقیم کیفیت خدمات درك شده روی وفاداری
مشتری ( ) β=4/15 ،T=1/41معنی دار نبود اما تاثیر غیر مستقیم کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری
مثبت و معنی دار بود ( ) β=4/52 ،T=4/44و فرضیه پنجم تحقیق پذیرفته می شود .تاثیر غیر مستقیم
کیفیت خدمات روی وفاداری مشتری از طریق ارزش درك شده مثبت و معنی دار ( )β=4/33 ،T=2/81و از
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طریق رضایت مشتری غیر معنی دار بود ( )β=4/18 ،T=1/65و ارزش درك شده میانجی ارتباط بین کیفیت
خدمات و وفاداری مشتری می باشد.
بحث و نتیجه گیری
توسعه وفاداری مشتریان خصوصاً در صنایع خدماتی نظیر صنعت بیمه دارد ،ارتقاء ارزش درك شده
مشتریان و بهبود کیفیت رابطه با مشتریان هستند .در واقع ارزش باالی درك شده و کیفیت مطلوب رابطه با
مشتریان در صنعت بیمه منجر به وفاداری بیشتر مشتریان میگردد .بر این اساس ،در تحقیق حاضر به بررسی
تأثیر ارزش درك شده و کیفیت رابطه به طور کلی بر وفاداری مشتریان و به طور جزئی بر ابعاد وفاداری
مشتریان در بیمه سالمت پرداخته شد .نتایج تجزیه و تحلیل داده های تحقیق نشان داد که به طور کلی
ارزش درك شده و کیفیت رابطه تأثیر معنی دار مثبتی بر وفاداری کلی مشتریان بیمه سالمت دارد .ضرایب
مسیر مدل تحقیق حاکی از تأیید این موضوع است که ارزش درك شده مشتری تأثیری دو برابر مثبت تر از
کیفیت رابطه بر سطح وفاداری مشتریان بیمه سالمت دارد .بر این اساس ،هر چقدر مشتریان ارزش بیشتری
نسبت به خدمات بیمه دریافت کنند و کیفیت رابطه مطلوبتری نیز بین بیمه و مشتریان برقرار گردد،
مشتریان وفادارتر میشوند .مدیران ارشد بیمه ها و علی الخصوص بیمه سالمت باید بدانند که درنهایت ایجاد
ارزش خالص برای مشتری ،یعنی ارائه ارزشی که از دیدگاه مشتری ارزش است ،یعنی خدمت افزودهای که
در ذهن مشتری و نه ذهن مدیران بیمه به عنوان ارزش ادراك میشود ،پایه و اساس وفاداری است .در پی
ارزشزایی واقعی برای مشتری قوت بخشیدن به عناصر کیفیت رابطه یعنی اعتماد ،تعهد و رضایت مشتری
موجب بهبود وضعیت وفاداری خواهد شد .عالوه بر این نتایج حاکی از آن است که ارتباطات نه تنها بر روی
رضایت مشتری بلکه به طور مستقیم بر روی وفاداری آنها نیز تاثیرگذار است .رابطه بین رضایت و وفاداری
مشتریاننیز تایید شد .همچنین ،کیفیت ادراك شده از خدمات برروی رضایت مشتری ،تاثیر مستقیم و بر
رویوفاداری آنها به طور غیرمستقیم تاثیرگذار بوده است .کیفیت درك شده به طور قوی بر ارزش درك شده،
رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد و این بیانگر این است که وقتی سازمان بیمه ،کیفیت
خدمات را باال ببرند ،ارزش درك شده ،رضایت مشتری و وفاداری افزایش پیدا می کند .کو و همکاران (
 ) 2441نیز در پژوهش خود به نتایج مشابه دست یافته بودند با این تفاوت که در آنجا اثر کیفیت خدمات بر
قصد خرید مجدد بسیار ضعیف ارزیابی شده بود .از این رو پیشنهاد می شود برای افزایش کیفیت درك شده
 ،نیازسنجی های الزم برای شناسایی نیازها ،خواسته ها ،سالیق و عالیق مشتریان انجام پذیرد  .همچنین در
باره کیفیت کاالهای موجود در سازمان بیم دقت بیشتری شود .افزون بر این ،کیفیت و سرعت ارائه خدمات
بهبود یابد .دیگر یافته ها حاکی از این است که ارزش درك شده بر رضایت مشتری اثر می گذارد .به عبارت
دیگر ،ارزش درك شده باالتر می تواند به رضایت بیشتر مشتری منجر شود .افزون بر این ،نتایج پژوهش
بیانگر آن است که ارزش درك شده  ،رضایت مشتری وکیفیت درك شده ،بر قصد خرید مجدد اثر می گذارند
که اثر ارزش درك شده ،بیشتر است و اثر رضایت مشتری و کیفیت درك شده در درج ات بعدی قرار دارند .
بر این اساس پیشنهادی زیر ارائه می شود:
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برای افزایش ارزش درك شده ،بین خدمات دریافت شده و هزینه پرداخت شده توسط مشتری ،تعادل
برقرار شود .در باره منافع استفاده از خدمات بیمه ،اطالع رسانی و فرهنگ سازی شود .همچنین قیمت ها به
صورت منطقی ،تعیین شوند و قوانین و سیاست های شرکت بیمه ،شفاف و قابل درك باشند.
الف) انجام مطالعات نیازسنجی برای شناسایی نیازها ،خواسته ها ،سالیق و عالیق مشتریان
ب) قرار دادن معیارهای خرید و دقت بیشتر در تامین کاالها به گونه ای که کیفیت کاالهای موجود
در شرکت بیمه بهینه شود.
ج) افزایش سرعت ارائه خدمات در شرکت های بیمه
د) ایجاد تعادل بین خدمات دریافت شده و هزینه پرداخت شده توسط مشتری و تعیین قیمت ها به
صورت منطقی ومنصفانه
ه) اطالع رسانی و فرهنگ سازی منافع استفاده از خدمات شرکت بیمه ،در مقایسه با فروشگاه های
سنتی
و) ایجاد شفافیت در قوانین و سیاست های شرکت بیمه به گونه ای که برای مشتریان ،قابل درك
باشد.
 )1بازنگری در بعضی فرایندهای ارائه خدمت به مشتری علی الخصوص در زمینه اعتبارات و سرعت
بخشیدن به روندهای بیمه ای.
 )2همکاری بیمه با بیمه تامین اجتماعی و طراحی محصوالت بیمه ای جدید با نرخ های جذاب تر
از بازار بیمه فعلی.
 )4تحلیل نقاط ضعف در ارائه خدمات بیمه الکترونیک و بهبود مستمر آن از نظر امنیت ،ویژگیها و
امکانات جدید ،کاربری آسان و سرعت.
 )3راه اندازی باشگاه وفاداری مشتریان و استفاده از سیستم پله ای و ارائه مشوق ها،قرعه کشی ها
و جوایز ویژه برای استفاده بیشتر از خدمات بیمه الکترونیک.
 )6ایجاد سیستم یکپارچه و استفاده از رویکرد  ،CRMشناختن مشتریان و طراحی خدمات
شخصیتر برای گروه های مختلف مشتریان.
 )5استفاده از نیروی انسانی آگاه نسبت به تمامی فرایندهای بیمه و با توان ارتباطی باال در تمامی
شعب.
 )1پیش بینی چگونگی عکس العمل به نارضایتی های بالقوه مشتریان و رسیدگی به نارضایتی های
ایجاد شده در کوتاه ترین زمان.
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