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چکیده:

تاریخ دریافت95/05/24 :
تاریخ پذیرش95/06/14 :

در طــول دهــه گذشــته مطالعــات زیــادی اهمیــت نقــش قابلیتهــای بازاریابــی در کســب مزیــت رقابتــی شــرکتها را نشــان دادهانــد .از
طرفــی توجــه بــه کیفیــت خدمــات در ســازمانها نیــز میتوانــد در بهبــود عملکــرد شــرکت و دســتیابی بــه مزیــت رقابتــی نقــش داشــته باشــد.
باتوجــه بــه گســترش شــرکتهای بیمــه (دولتــی و خصوصــی) و شــدت رقابــت بــرای جــذب و حفــظ مشــتریان ،توجــه بــه قابلیتهــای بازاریابــی و ارائــه
خدمــات باکیفیــت ضــروری بــه نظــر میرســد .از ایــن رو مطالعــه حاضــر بــه بررســی رابطــه بیــن قابلیتهــای بازاریابــی و عملکــرد در شــرکتهای بیمــه
شــهر ایــام میپــردازد .همچنیــن در ایــن رابطــه کیفیــت خدمــات نقــش متغیــر میانجــی را ایفــا میکنــد .جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل مشــتریان
شــرکتهای بیمــه مســتقر در شــهر ایــام اســت .بــرای جمـعآوری دادههــا از پرسشــنامه محقــق ســاخته اســتفاده شــده اســت .دادههــا نیــز بــا اســتفاده
از روش تحلیــل عامــل تأییــدی و مــدل معــادالت ســاختاری بــر پایــه نرمافــزار لیــزرل مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت .یافتههــا نشــان داد کــه
قابلیتهــای بازاریابــی بهطــور مســتقیم بــر عملکــرد شــرکت تأثیرگــذار نیســت؛ بلکــه ایــن تأثیرگــذاری بــه طــور غیــر مســتقیم و از طریــق متغیــر
میانجــی کیفیــت خدمــات صــورت میگیــرد .همچنیــن کیفیــت خدمــات بــر عملکــرد شــرکت تأثیــر مثبتــی دارد.

واژگان کلیدی:

قابلیتهای بازاریابی ،عملکرد ،کیفیت خدمات ،مدیریت برند.

 1مقدمه

نشــانگر افزایــش توجــه بــه ارتبــاط قابلیتهــای بازاریابــی

بــا جهانــی ســازی و ورود ســازمانها بــه بازارهــای بینالمللی،
ســازمانها دائم ـاً در تالشانــد تــا در قابلیتهــای بازاریابــی

قابلیتهــای بازاریابــی خــود میتوانــد مهارتهــا و دانــش

جوابگویــی بــه تقاضــای رو بــه افزایــش بازارهــای جهانــی

شــرکتی کــه منابــع بیشــتری را در تعامــل بــا مشــتریان

بــه نیازهــای مشــتریان ،کیفیــت محصــوالت و خدمــات را در

را توســعه دهــد[ .]30بــه بیــان بهتــر قابلیــت بازاریابــی،

اگــر خدمــات کیفیــت باالیــی داشــته باشــند مشــتری

آتــی مشتریانشــان را درک کننــد ،بــه ایــن نیازهــا بهتــر

اعتبــار شــرکت میشــوند[ .]34ســانگ 1و همــکاران()2007

آورنــد همچنیــن بــه طــور موثــر رقابــت و رقبــا را تحلیــل

حفــظ رابطـ ه شــرکت بــا مشــتریان و اعضــای کانــال توزیــع

کشــورها نقــش کلیــدي ایفــا میکنــد بهطــوري کــه بیــش

ایجــاد میکنــد کــه بــه شــرکت ایــن امــکان را میدهــد

توســعه یافتــه ،مربــوط بــه بخــش خدمــات آنهــا میباشــد

و عملکــرد ســازمانی اســت[ .]5یــک شــرکت بــا توســعه

خــود قــدرت یابنــد و محصــوالت جدیــدی و ابتــکاری بــرای

فــردی کارمندانــش را بــا منابــع موجــود ترکیــب کنــد.

ارائــه دهنــد[ .]5امــروزه ســازمانها عــاوه بــر پاســخگویی

صــرف میکنــد میتوانــد قابلیتهــای درک بــازار خــود

نظــر داشــته و بــه بهبــود مســتمر آنهــا توجــه میکننــد.

جــذب میکننــد و باعــث ســودآوری ،کاهــش هزینههــا و

شــرکتها را قــادر میســازد تــا بهتــر نیازهــای فعلــی و
خدمــت رســانی کــرده ،مشــتریان جدیــدی بــه دســت

بیــان میکننــد کــه قابلیتهــای بازاریابــی بــه ایجــاد و

کننــد[ .]18از طرفــی ،امــروزه بخــش خدمــات در اقتصــاد

کمــک میکننــد .قابلیــت بازاریابــی یــک تصویرقــوی از برنــد

از هفتــاد و پنــج درصــد تولیــد ناخالــص ملــی کشــورهاي

تــا عملکــرد برتــری داشــته باشــد[ .]30تحقیقــات اخیــر

و ایــن میــزان پیوســته در حــال افزایــش اســت .در دنیــاي
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کنونــی بــه دلیــل وجــود فشــارهاي رقابتــی شــدید ،یکــی

میشــود کــه در آن یــک شــرکت منابــع ملمــوس و

میتواننــد بــه مزیــت رقابتــی پایــدار دســت یابنــد ،بهبــود

کــردن محصــول نســبت بــه رقابــت و کســب برتــری و

از مهمتریــن راهبردهایــی کــه ســازمانها از طریــق آن
کیفیــت خدماتشــان اســت .بررســی در ایــن زمینــه نشــان

ناملمــوس را بــرای درک نیازهــای پیچیــده مشــتری ،متمایــز
ارزش ویــژه برنــد مــورد اســتفاده قــرار مــی دهــد([.]30

میدهــد کــه بهبــود کیفیــت خدمــات نتایــج ارزندهــاي

قابلیتهــای بازاریابــی بهعنــوان مجموعــهای پیچیــده

رضایــت و وفــاداري مشــتریان ،کســب ســهم بــازار بیشــتر و

کــه از طریــق فرایندهــای ســازمانی بــکار گرفتــه شــده و

بــراي ســازمانها بــه همــراه داشــته و ســرانجام منجــر بــه

از مهارتهــا و دانــش انباشــته شــده درک میشــوند

پیشــرفته بیشــتر بــر ســازمانهای خدماتــی خــود تأکیــد
میکننــد بــه طوریکــه بخــش خدماتــی آنــان بــه خصــوص

صنعــت بیمــهای آنــان ،نقــش مهمــی در اقتصــاد کشــور
ایفــا میکنــد و بخــش قابــل توجهــی ازتولیــد ناخالــص
داخلــی را بــه خــود اختصــاص میدهــد[ .]20در دهــه

مرتبــط بــا بازاریابــی یــک شــرکت بــا اســتفاده از دانــش

برتــر بــازار در خصــوص مشــتریان و رقابــت اســت(دوتا و
4

همــکاران ،1999 ،لیبرمــن و داون ،2005 ، 3نارســیمهان،
راجیــو و دوتــا  ،2006 ،بــه نقــل از [.)]30

بــا توجــه بــه تعاریــف فــوق ،تعریــف پژوهــش حاضــر از

گذشــته صنعــت بیمــه در کشــور رشــد چشـمگیری داشــته

قابلیتهــای بازاریابــی را میتــوان ایــن گونــه بیــان کــرد:

خصوصــی) و شــدت رقابــت بــرای جــذب و حفــظ مشــتریان،

میســازد تــا بهتــر نیازهــای فعلــی و آتــی مشــتریانش را

اســت .باتوجــه بــه گســترش شــرکتهای بیمــه (دولتــی و
توجــه بــه قابلیتهــای بازاریابــی و ارائــه خدمــات باکیفیــت

“مجموع ـهای از مهارتهــا و تواناییهــا کــه شــرکت را قــادر

درک کننــد ،بــه ایــن نیازهــای بهتــر خدمــت رســانی کــرده،

شــرکتهای بیمهای(دولتــی و خصوصــی) شــهر ایــام بــا

 2-2سنجش قابلیتهای بازاریابی

در پژوهشهــای گذشــته بــه آن پرداختــه نشــده اســت.

طریــق محققــان بازاریابــی بررســی شــده اســت[ .]38بــرای

دنبــال بررســی رابطــه قابلیتهــای بازاریابــی و عملکــرد

در نظــر گرفتــن نقــش میانجــی کیفیــت خدمــات اســت کــه

 2مبانی نظری وپیشینه پژوهش

 1-2قابلیتهای بازاریابی

قابلیتهــای بازاریابــی در متــون بــه عنــوان مکانیزمهــای

موثــر رقابــت و رقبــا را تحلیــل کننــد”.

در دهههــای گذشــته قابلیتهــای بازاریابــی متنوعــی از
نمونــه بــه چنــد مــورد اشــاره میشــود:

مــورگان و ورهیــز( )2005هشــت قابلیت(توســعه محصــول،

قیمتگــذاری ،مدیریــت کانــال ،ارتباطــات بازاریابــی ،فروش،

مهــم مرتبــط بــا بــازار دیــده میشــود کــه شــرکتها

مدیریــت اطالعــات بــازار ،برنامهریــزی بازاریابــی و اجــرای

اقتصــادی ایجــاد کننــد[ .]27یــک شــرکت بــا قابلیتهــای

دو دســته مجــزا از قابلیتهــای بازاریابــی کــه بــا اســتراتژی

خــود از نیازهــای مشــتری توســعه محصــوالت جدیــد را

قابلیتهــای تخصصــی بازاریابــی ،قابلیتهــای وظیفــه

توســط آن دانــش برتــر بــازار را بــه کار میگیرنــد تــا ســود
بازاریابــی قــوی قــادر اســت تــا بــا اســتفاده از درک عمیــق

پــرورش دهــد و فعالیتهــای بازاریابــی را ســازمان دهــی
کندکــه ارزش منحصــر بــه فــردی را بــه مشــتریان ارائــه

بازاریابــی) ارائــه دادنــد .ورهیــز ،مــورگان و آتــرای()2009

بازار-محصــول مرتبــط اســت را شناســایی کردنــد .اول،
گرایی(کارکردگــرا) هســتند کــه از طریــق ادغــام دانــش

تخصصــی کارکنــان بازاریابــی شــرکت ایجــاد میشــوند.

میدهــد[ .]32در ادامــه برخــی از تعاریــف قابلیتهــای

اینهــا فعالیتهــای خــاص ،شــامل فعالیتهــای وظیف ـهای

قابلیــت بازاریابــی بــه عنــوان فراینــد منســجمی تعریــف

قیمتگــذاری ،توســعه محصــول ،در صنایــع محصــول محور،

بازاریابــی از نظــر محققــان آورده شــده اســت.

بازاریابــی ماننــد ارتباطــات بازاریابــی ،فــروش شــخصی،
3. Liebermann & Dhawan
4. Narsimhan, Rajiv, & Dutta
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ضــروری بــه نظــر میرســد .بنابرایــن تحقیــق حاضــر بــه

مشــتریان جدیــدی بــه دســت آورنــد همچنیــن بــه طــور
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موفقیــت ســازمانهاي خدماتــی دارد[ .]6امــروزه کشــورهای

قابلیتهــای بازاریابــی شــامل ادغــام تمامــی فعالیتهــای

خدمــات بــه عنــوان یــک اهــرم راهبــردي ،نقــش ویــژهاي در

هماهنــگ نمــوده و از داراییهــای خــود بهــره ببرنــد[.]36

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

ســودآوري بیشــتر ســازمان میشــود .بهطــور کلــی کیفیــت

شــرکتها را قــادر میســازند تــا فعالیتهــای خــود را

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

توزیــع را منعکــس میکننــد .دســته دوم ،قابلیتهــای

سیرواســتاوا 5و همــکاران( )1998در مــورد داراییهــای بــازار

قابلیتهــای تخصصــی بازاریابــی را هدایــت میکننــد،

مشــتری شــامل مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری و مدیریــت

محــور شــرکت ،از دو قابلیــت مهــم بازاریابــی و متمرکــز بــر

معمــاری بازاریابــی ،قابلیتهایــی هســتند کــه هماهنگــی

برنــد بهــره گرفتهاند(شــکل .)1اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه

بنابرایــن بــر اســتقرار و بکارگیــری منابــع و کســب اهــداف

بــازار -محصــول متمرکــز هســتند .قابلیــت تخصصــی

ایــن قابلیتهــای مشــتری محــور بــرای موفقیــت یــک

متمایــز کــردن محصــول هســتند[ .]37هولــی و همــکاران

شــرکت بــرای خلــق ،حفــظ و رشــد داراییهــای اعتبــاری

شــرکت حیاتــی اســت .قابلیتهــای مدیریــت برنــد توانایــی

بازاریابــی و قابلیــت معمــاری ،توانمندســازهای ضــروری برای

( ]21[ )1999بــرای اندازهگیــری قابلیتهــای بازاریابــی،

برنــد اســت .ایــن قابلیتهــا بــه شــرکت ایــن امــکان را

فــوق ،اســتفاده کردنــد .آنهــا یــک مــدل سلســله مراتبــی

دومیــن دارایــی بــازار محــور بیــان شــده توســط سریواســتاوا

مــی دهــد تــا پیونــد پایــداری را بــا مشــتریان ایجــاد کنــد.

از رویکــردی متفــاوت نســبت بــه رویکردهــای اشــاره شــده

ســه ســطحی بــرای ایــن کار پیشــنهاد کردنــد ،کــه ســطح

و همــکاران( )1998بــا بکارگیــری داراییهایــی ســروکار دارد

و ســطح ســوم :عملیــات بازاریابــی میباشــد .شــرکتها بــه

قابلیتهــای مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتری شــرکت را قــادر

دسترســی دارنــد .تحقیقــات تجربــی بــه شــیوههای

شــرکت مشــتریان جدیــدی را بــه دســت آورد و از طریــق

کــه بــر ایجــاد و حفــظ روابــط بــا مشــتریان متمرکــز اســت.

اول آن :فرهنــگ بازاریابــی؛ ســطح دوم :اســتراتژی بازاریابــی

میســازد تــا از طریــق بکارگیــری دارایــی اعتبــاری برنــد،

طــور بالقــوه بــه مجموعــه متنوعــی از قابلیتهــای بازاریابــی

بکارگیــری دارایــی ارتباطــی ماننــد وفــاداری مشــتری آنهــا

گوناگونــی اقــدام بــه ســنجش قابلیتهــای بازاریابــی

را حفــظ کنــد[.]38

کردهانــد .ورهیــز ،اور و بــوش( )2011بــا توجــه بــه منطــق
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ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺪ

ﻣﺸﺘﺮي

-

ﮔﻔﺘﮕﻮي ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﺪف ﺟﻬﺖ اﻣﺘﺤﺎن ﻣﺴﺘﻤﺮ
ﻣﺤﺼﻮﻻت/ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺳﻂ آﻧﻬﺎ
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺗﺤﻘﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻣﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ
ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺗﮑﺮار ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺣﻔﻆ ﻣﻨﻈﻢ وﻓﺎداري در ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺬاب
ﺑﻬﺒﻮد ﻣﻨﻈﻢ ﮐﯿﻔﯿﺖ رواﺑﻂ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺟﺬاب

-

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﯿﻨﺶ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﯾﺎﺑﯽ
ارزﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮﻧﺪ
اﯾﺠﺎد ﻣﺴﺘﻤﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮﻧﺪ در اذﻫﺎن ﻣﺸﺘﺮي
ﺣﻔﻆ ﯾﮏ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﺜﺒﺖ از ﺑﺮﻧﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ رﻗﺒﺎ
ﮐﺴﺐ ﻣﻨﻈﻢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﻻ از ﺑﺮﻧﺪ در ﺑﺎزار
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻨﻈﻢ از ارزش وﯾﮋه ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮي
ﺟﻬﺖ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﮐﺎﻧﺎل ﻫﺎي ارﺗﺒﺎﻃﯽ

شکل  :3وزن محاسبه شده موانع و اولویت آنها
منبع]38[ :
5. srivastava

در ایــن مطالعــه از مقیاسهــای شــکل( )1بــرای ســنجش

معنــاداری بودنــد ،کــه ایــن تاحــدی یــک نتیجــه نســبتاً

بــه درک اینکــه چگونــه داراییهــای بازارمحــور ارتباطــی و

بــه صــورت چنــد بعــدی اندازهگیــری میشــود یعنــی هــم

قابلیتهــای بازاریابــی اســتفاده خواهــد شــد .مطالعــه مــا

ضعیــف در نظــر گرفتــه میشــود .برعکــس وقتــی عملکــرد

شــهرت از طریــق قابلیتهــای ویــژه بازاریابــی به کارمـیرود،

معیارهــای مالــی و هــم معیارهــای غیر مالــی را در برداشــته،

شــرط کافــی بــرای تضمیــن عملکــرد برتر نیســت .اســتقرار و

تســای و شــیح( )2004رضایــت مشــتری و انطبــاق پذیــری

داراییهــای بــازار محــور و شــهرت را از طریــق قابلیــت

مســتقیم بــا قابلیــت بازاریابــی بهعنــوان یــک متغیــر مکنــون

میپــردازد .داشــتن صــرف یــک دارایــی بــازار محــور یــک

بکارگیــری آن دارایــی حیاتــی اســت .بنابرایــن مــا بکارگیری

مشــتری بررســی میکنیــم[ ]38تــا بــه درک مــا در ارتبــاط

و تأثیــر آن بــر کیفیــت خدمــات کمــک کنــد.

 3-2عملکرد

عملکــرد ســازمانی یکــی از ســازههاي مــورد بحــث در

را بیابنــد .مطالعــه هولــی 6و همــکاران( ]22[ )2005شــامل
ســه ســنجه از عملکرد اســت :عملکــرد مشــتری(یعنی میزان
رضایــت مشــتری ،بهبود وفــاداری مشــتری و ســطح وفاداری

در مقایســه بــا رقبــا) ،عملکــرد بازار(یعنــی حجــم فــروش و
ســهم بــازار) و عملکــرد مالی(یعنــی ســود کل ،حاشــیه

ســود و بازگشــت ســرمایه) [ .]17در ایــن مطالعــه بــرای

پژوهشهــاي مدیریتــی اســت و بــدون شــک مهمتریــن

اندازهگیــری عملکــرد ســازمانی از ســنجههای عملکــرد

حســاب میآیــد[ .]1عملکــرد نتایــج قابــل اندازهگیــری،

 4-2کیفیت خدمات

معیــار ســنجش موفقیــت در شــرکتهاي تجــاري بــه
تصمیمــات و اقدامــات ســازمانی اســت کــه نشــاندهنده

میــزان موفقیــت و دســتاوردهای کســب شــده اســت.

مشــتری هولــی وهمــکاران( )2005بهــره بــرده شــده اســت.

مــا همــه بهنحــوی از خدمــات اســتفاده میکنیــم.

کیفیــت خدمــات ارائــه شــده میتوانــد روی کیفیــت
خدمــات بانکــی ،بیمـهای ،حمــل ونقــل ،درمانــی ،آموزشــی،

و ســرعت را نیــز در برمیگیــرد[ .]2امــروزه در فضــاي

خدمــت ،فعالیــت یــا منفعتــی نامحســوس و لمــس نشــدنی

رقابتــي ،كســب و كارهــا در تالشــند تــا بــا ايجــاد مزيــت

رقابتــي پايــدار از طريــق ارتقــاء عملكــرد ســازماني رونــق
يابنــد و خــود را بــا تغييــرات نوظهــور انطبــاق دهنــد.

زندگــی تأثیــر بگــذارد .از جملــه ایــن خدمــات میتــوان بــه

هتـلداری و ...اشــاره نمــود[ .]11فیلیــپ کاتلــر معتقد اســت
اســت کــه یــک طــرف مبادلــه بــه طــرف دیگــر عرضــه

میکنــد و مالکیــت چیــزي را بــه دنبــال نــدارد .تولیــد

خدمــت ممکــن اســت بــه کاالي فیزیکــی وابســته باشــد یــا

بيشــتر مطالعــات گذشــته در زمينــه عملكــرد ســازماني

نباشــد[ .]23کیفیــت عبــارت اســت از مجموعــه فعالیتهــا،

مالــي چنــدان بــا اهــداف راهبــردي و بلندمــدت يــك كســب

ســاختن مشــکالت مشــتریان بــه آنــان ارائــه میشــود[.]39

بــر مبنــاي عملكــرد مالــي بو دهانــد ،اگرچــه شــاخصهاي
و كار هــم بســتگي ندارنــد و نمیتواننــد در شــرايط حــاد
رقابتــي مزيــت بــراي ســازمانها ایجــاد کننــد[ .]9شــایان

فرآیندهــا ،اعمــال و تعامالتــی کــه بــه منظــور برطــرف

تعریــف کیفیــت خدمــات بــرای شــرکتها بســیار حیاتــی

اســت .بلــوم و همکارانــش( )2002کیفیــت خدمــات را

ذکــر اســت کــه اکثریــت گســتردهای از نویســندگان عملکرد

شــامل بــرآورده کــردن انتظــارات مشــتری بیــش از حــد

ماننــد رشــد فــروش ،بازگشــت ســرمایه گذاری ،ســهم بــازارو

کیفیــت خدمــات بخشــی از انتظــارات مــورد نظــر مشــتری

را بــا توجــه بــه صرفــا معیارهــای مالــی یــا معیارهــای فروش
ســودآوری در بیــن دیگــران اندازهگیــری کردهانــد .در ایــن
مقــاالت ،تنهــا برخــی از قابلیتهــای مشــخص بازاریابــی ،از

بیــن آنهایــی کــه مــورد آزمایــش قــرار گرفتنــد ،دارای رابطــه
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انتظــار میداننــد[ .]34بــر طبــق نظــر گرونــروس(،)1981

از خدمــات اســت[ .]25زیتهامــل( )1987کیفیــت خدمات را

قضــاوت همــه جانبــه مشــتری دربــاره ماهیــت برتــر خدمــت

نســبت خدمــات مشــابه بــا مزیتهــای برجســته آن تعریــف
6. Hooley

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

هزینههــا بخــش محــوری از عملکــرد محســوب میشــوند،
در عیــن حــال عملکــرد تقریب ـاً هرهــدف رقابتــی و تعالــی

غیرمــادی نظیــر قابلیــت اطمینــان ،انعطافپذیری،کیفیــت
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محــور شــرکت از طریــق قابلیــت هــای مدیریــت ارتبــاط بــا

مشــتری در ســنجه عملکــرد در نظــر میگیرنــد تــا رابطــه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

هــای مدیریــت برنــد و بکارگیــری دارایــی ارتباطــی بــازار

رابطــه بیــن قابلیــت بازاریابــی و عملکــرد قویتــر اســت.

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات
74

کــرده اســت[ .]3کیفیــت خدمــات ســه بعــد فیزیکــی،

شايســتگي ،تواضــع ،اعتبــار ،قابليــت دسترســي ،ارتباطــات،

کیفیــت خدمــات عبــارت اســت از تمرکــز بــر چیــزي

آنــان در ســال  1988ابــزاری را بــرای ارزیابــی کیفیــت

موقعیتــی و رفتــاري را در بــر میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر

کــه بــه مشــتریان تحویــل داده میشــود ،موقعیتــی کــه
خدمــات در آن ارائــه میشــود و اینکــه آن خدمــات چگونــه

ارائــه میشــود[ .]33کیفیــت خدمــات عبــارت اســت از
توجــه مســتمر ســازمان بــه بــرآورده ســاختن نیازهــا و
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خدمــات بــه نــام ســروکوال ارائــه کردنــد[ ،]31کــه
8

معتبرتریــن مقیــاس اندازهگیــری مطالعــات ایــن حــوزه
بازاریابــی در جهــان میباشــد کــه دیدگاهــی آمریکایــی بــه

مفهــوم کیفیــت خدمــات اســت .روش اندازهگیــری کیفیــت

خواســتههاي مشــتریان خــود[ .]6جیانــگ و وانــگ ()2006

خدمــات ســروکوال در ســالهای اخیــر توجــه زیــادی را

عملکــرد خدمــات دریافتــی و مقایســه آن بــا انتظاراتــش

اندازهگیــری و ســنجش کیفیــت خدمــات فراهــم کــرده

کیفیــت خدمــات را بــه عنــوان ارزیابــی مصــرف کننــده از

بــه خــود جلــب کــرده اســت .ایــن روش یــک ابــزار بــرای

تعریــف میکننــد[ .]26پاراســورمان 7معتقــد اســت کــه

اســت[ .]16پاراســورامان و همــکاران  1988بــرای مقیــاس

بیــن انتظــارات و درك مشــتریان از خدمــات دریافتــی .بــرای

اطمینــان “ ،“ 10پاســخگویی“ ،“ 11تضمیــن “ 12و “همدلــی“13

کیفیــت خدمــات عبــارت اســت از میــزان اختــاف موجــود

اولیــن بــار پاراســورامان ،زیتامــل و بــری  ،1985در حــوزه

کیفیــت خدمــات مدلــی را ارائــه دادنــد[ .]31نتايــج اوليــه

تحقيقــات آنهــا ابعــاد دهگانــه كيفيــت خدمــات شــامل؛

ابعــاد و ظواهرفيزيكــي ،قابليتاطمينــان ،مســئوليتپذيري،

ســروکوال  5بعــد “ ملمــوس و فیزیکــی “ ،“ 9قابلیــت

ارائــه کردنــد[ .]24ایــن ابعــاد در جــدول( )1آمــده اســت.
باتوجــه بــه جامعیــت مــدل پاراســورمان و همــکاران ،از ایــن

مــدل در ایــن پژوهــش بــرای ســنجش کیفیــت خدمــات

اســتفاده شــده اســت.

جدول .1ابعاد کیفیت خدمات
اﺑﻌﺎد

ﺗﻌﺮﯾﻒ

ﻣﻠﻤﻮس و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ

ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺴﻬﯿﻼت ،ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﭘﺮﺳﻨﻞ و اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ

ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ

ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و اراﺋﮥ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮﯾﻊ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻃﻤﯿﻨﺎن

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

تضميــن و درك و توجــه بــه مشــتري را ارائــه ميكنــد[.]7

ﺗﻀﻤﯿﻦ
ﻫﻤﺪﻟﯽ

ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺎت وﻋﺪه داده ﺷﺪه ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ اﻃﻤﯿﻨﺎن و دﻗﯿﻖ
آﮔﺎﻫﯽ و ادب ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن اﻃﻤﯿﻨﺎن و اﻋﺘﻤﺎد
دﻟﺴﻮزي و ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮدي ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن

منبع[]19

 5-2قابلیتهای بازاریابی،عملکرد و کیفیت خدمات

شــواهد موجــود در متــون بازاریابــی نشــان دادهانــد کــه

قابلیتهــای بازاریابــی محرکهــای مهــم عملکــرد شــرکت

هســتند[ .]38مطالعــات مدیریــت اســتراتژیک بیــان میکنند

کــه قابلیتهــای بازاریابــی تأثیــر مهــم و برجســتهای بــر

عملکردســازمانها دارد .ســازمانها روشهــای متفاوتــی
بــرای تطبیــق بــا محیــط کســب و کارخــود بــه کار میبرنــد.
ورهیــز و مــورگان( )2005تأکیــد کردنــد کــه قابلیتهــای
بازاریابــی بــرای هــر ســازمان منحصــر بــه فــرد و خــاص

هســتند .ســازمانهایی جــزء کارآمدترینهــا هســتند کــه
قابلیــت انتقــال منابــع بــه عملکــرد بهتــر را داشــته باشــند .از

ای ـنرو قابلیتهــای بازاریابــی ،تأثیــری قــوی روی عملکــرد
کســب و کار ســازمانهای کارآمــد دارد[ .]5از طرفــی ،افــق

12. Assurance
13. Empathy

زمانــی تصمیمــات راهبــردی شــرکت یــک جنبــه ضــروری از
فرهنــگ مدیریــت بازاریابــی شــرکت اســت کــه ارزشهــا و

اعتقــادات آن را منعکــس کــرده و بــر تصمیمــات بازاریابـیای
کــه میگیــرد اثــر میگــذارد .قابلیــت انطبــاق بــا یــک
افــق اســتراتژیک بلندمدتتــر بــا اســتفاده از ســه ســازه

نقطــهای عملیاتــی میشــوند کــه اولویــت اصلــی ســازمان
بــرای بقــاء ،کســب ســود کوتــاه مــدت و یــا ایجــاد جایــگاه

بلنــد مدتتــر در ســازمان را شناســایی میکنــد .ســه
جایــگاه یعنــی کیفیــت محصــول نســبت بــه رقبــا ،کیفیــت
خدمــات نســبت بــه رقبــا و ســطوح قیمــت نســبت بــه رقبــا

انتخــاب شــدهاند[ .]18خدمــات بــرای شــرکتها بســیار
حیاتــی اســت .اگــر خدمــات دارای کیفیــت باالیــی باشــند،

مشــتری جــذب میکننــد و باعــث ســودآوری ،کاهــش
7. Parasuraman
8. SERVQUAL
9. Tangibles
10. Reliability
11. Responsiven

هزینههــا و اعتبــار شــرکت میشــود ،همچنیــن کیفیــت

كيفيــت روي آوردهانــد .مطالعــات در خصــوص شناســايي

قابلیتهــای بازاریابــی بــه عنــوان فرآیندهــای مکمــل

و همــكاران2009،؛ وی و گیمــا2009،؛ دیــوس2000،؛

و منابــع شــرکت بــا نیازهــای وابســته بــازار بــه کس ـبوکار

بــرای ارتبــاط بیــن کیفیــت و عملکــرد ســازمان پشــتیبان

باعــث ایجــاد رقابــت در بیــن ســازمانها میشــود[.]34
طراحــی شــده بــرای بکارگیــری دانــش جمعــی ،مهارتهــا

آثــار اســتراتژي بازاريابــي بــر عملكــرد ســازمانها(ژنگ

دی1991،؛ گرونــروس 1982،و شــوارتز و بــراون)1982،

تعریــف میشــود .ایــن توانمندیهــای کس ـبوکار بــه ارزش

مناســبی شــده اســت[ .]10باتوجــه بــه ادبیــات موضــوع تــا

خدمــات در کیفیــت مناســب آنهــا از نظــر مشــتریان نهفتــه

رابطــه قابلیتهــای بازاریابــی و عملکــرد ســازمانی را بررســی

در بــازار رقابتــی جایگاهــی نداشــته و ســازمانها بــرای

نتایــج پژوهشهایــی کــه بیشــترین نزدیکــی را بــا موضــوع

کاالهــا و خدمــات میافزایــد[ ،]8کــه ایــن ارزش کاال و

پژوهــش حاضــر دارنــد ،آورده شــده اســت.

حفــظ مشــتریان ناچــار بــه بهبودمســتمر کیفیــت خدمــات

شــین و آیکــن ( ،)2012در پژوهشــی رابطــه جهــت گیــری

گیمــا( )1993بــرای عملیاتــی ســازی قابلیتهــای بازاریابــی،

بازاریابــی بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه ابعــاد

فراینــد خدمــت بــه مشــتری و فراینــد توانایــی شــرکت در

عملکــرد شــرکتها بــه طــور قابــل توجهــی تأثیــر دارد[.]35

و کاالهــای ارائــه شــده خــود میباشــند .ازطرفــی ،آثاهــن
فرایندهــای ارائــه کــرده کــه از ایــن فرایندهــا میتــوان،
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راهبــردی و عملکــرد شــرکت را بــا متغیرمیانجــی قابلیــت

جهتگیــری راهبــردی از طریــق قابلیــت بازاریابــی بــر

ایجــاد محصولــی متمایــز از نظــر کیفیــت ،قیمــت و ...نــام

مرلیــز 15و همــکاران( )2011در پژوهشــی رابطــه بین قابلیت

نیازهــای خریــدار و مصــرف کننــده را بــرآورده کنــد[.]4

شــرکت در اســترالیا نشــان داد کــه ارتبــاط مثبتــی بیــن

بــرد .خدمــت دهــی بــه مشــتریان ،بــه گون ـهای کــه بتوانــد

بازاریابــی و عملکــرد را بررســی کردنــد .نتایــج بررســی 367

موثــر باشــد .همچنیــن در تحقیقــی کــه توســط کریــکا و

بازاریابــی بــر عملکــرد نمون ـهای از 200شــرکت تولیــدی در

قابلیتهــای برتــر شــرکتهای بازارگــرا در ارائــه محصــوالت

قابلیــت بازاریابــی و عملکــرد شــرکتهها وجــود دارد[.]28

همــکاران ( )2005گــزارش شــد ،ارتبــاط بــا مشــتری بــه
نوآورانــه بســتگی دارد کــه منجربــه وفــاداری مشــتری و

درک کیفیــت محصــول میشــود[ .]13کــه ایــن خــود

میوکرجــی )2008( 16در پژوهشــی بــه بررســی تأثیــر قابلیت

کانــادا پرداخــت .نتایــج نشــان داد رابطــه مثبتــی بیــن
ابوالــروب 17و همــکاران( )2012در پژوهشــی تأثیــر کیفیــت

خدمــات بــر رضایــت مشــتریان در رســتورانهای توریســتی

میتوانــد بــر وجــود ارتبــاط بیــن قابلیتهــای بازاریابــی

عمــان بررســی کردنــد .نتایــج نشــان داد کــه کیفیــت

اهميــت عامــل كيفيــت در ســازمانها و توجــه روزافــزون

بارتلــت )2007( 18در پژوهشــی بــه بررســی کیفیــت خدمات

و کیفیــت خدمــات ســازمانها صحــه بگــذارد .باتوجــه بــه

بــدان ،نگرشهــاي مختلفــي در خصــوص راههــا و ابــزار

رســيدن بــه چنيــن مطلوبــي ارائــه شــده اســت .امــروزه از

خدمــات بــر رضایــت مشــتریان تأثیــر دارد[.]14

در رســتورانهای چیــن پرداختنــد .نتایــج بدســت آمــده

حاکــی از ارتبــاط بیــن کیفیــت خدمــات و رضایت مشــتریان

مهمتريــن مســائل پيــش روي ســازمانها نهتنهــا فراهــم

اســت[.]15

مشــتريان و بقــاء يافتــن در محيطهــاي پرتغييــر نيــز اســت.

بررســی تأثیــر قابلیتهــای بازاریابــی برعملکــرد ســازمان در

كــردن محصــوالت و خدمــات بــا كيفيــت ،بلكــه حفــظ

در ايــن راســتا ،ســازمانها بــراي ايجــاد كيفيــت مطلــوب
در سازمانهايشــان كــه از عوامــل مهــم در مانــدگاري و

پايــداري آنهاســت ،بــه سيســتمهاي مديريــت و كنتــرل

حمیــدیزاده و خیرخــواه عســکرآباد( )1391در پژوهشــی به

صنعــت پتروشــیمی پرداختنــد .نتایــج نشــان داد کــه ارتباط
مثبتــی بیــن قابلیتهــای دانــش بازاریابــی و عملکــرد

ســازمان وجــود دارد و قابلیــت بازاریابــی خارجــی بیشــترین
14. Shin & Aiken
15. Merrilees
16. Mukerji
17. Abu Alroub
18. Bartlett
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رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

فراینــد ایجــاد محصولــی متمایــز از نظرکیفیــت و ...میتوانــد

قابلیــت بازاریابــی و عملکــرد شــرکت وجــود دارد[.]29

در جــذب مشــتریان جدیــد و وفــاداری و رضایــت مشــتریان

سال ششم -شماره  - 2پیاپی  - 20تابستان 1395

جلوگیــری از منــزوی شــدن و همچنیــن بــرای رضایــت و

کنــد ،صــورت نگرفتــه ،برایــن اســاس در ادامــه خالصـهای از

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

اســت .بــه ایــن معنــی کــه کاال و خدمــات بــدون کیفیــت

کنــون پژوهشــی کــه نقــش میانجــی کیفیــت خدمــات بــر

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

تأثیــر را بــرروی عملکــرد کل ســازمان ،عملکــرد بــازار و

عملکــرد مالــی دارد ،درحالــی کــه قابلیــت بازاریابــی داخلــی

ایــن پژوهــش از نظــر ماهیــت و هــدف کاربــردی و از نظــر

نورالهــی و همــکاران( )1392تأثیــر قابلیتهــای بازاریابــی را

جمـعآوری اطالعــات در ایــن پژوهــش مطالعــات کتابخانهای

را بررســی کردند.نتایــج نشــان داد کــه تأثیــر مســتقیم

شــرکتهای بیمــهای فعــال در شــهر ایــام اســت .بــرای

بیشــترین تأثیــر را بــرروی عملکــرد مشــتری دارد[.]4

بــر عملکــرد بــازار از طریــق خلــق ارزش برتــر بــرای مشــتری
قابلیتهــای بازاریابــی بــر عملکــرد بــازار بیشــتر از تأثیــر

ایــن منظــور مشــتریان کلی ـهی شــرکتهای بیمــه (دولتــی

طریــق متغیــر واســطه خلــق ارزش برتــر بــرای مشــتری

و بــه مشــتریان خدمــات ارائــه میدهنــد ،در نظــر گرفتــه

محمــدی و همــکاران( )1391در پژوهشــی رابطــه کیفیــت

در نظــر گرفتــن خطــای  ، 7%تعــداد  200نفــر بدســت آمــده

غیرمســتقیم قابلیتهــای بازاریابــی بــر عملکــرد بــازار از

و خصوصــی) کــه در شــهر ایــام مشــغول فعالیــت هســتند

میباشــد[.]13

شــده اســت .حجــم نمونــه از طریــق فرمــول کوکــران و بــا

خدمــات و رضایــت مشــتریان و عملکــرد بانکداری مشــارکت

اســت .روش نمونهگیــری ایــن پژوهــش ،تصادفــی ســاده

از مشــتریان شــعب قبــا و ســعدی بانــک ملــی میباشــند.

قابلیــت بازاریابــی محقــق ســاخته بــر اســاس مــدل ورهیــز

رضایــت مشــتریان و عملکــرد وجــود دارد[.]12

و پرسشــنامه عملکــرد هولــی و همــکاران(  )2005اســتفاده

در ســود و زیــان رابررســی کردنــد .نمونــه آمــاری  35نفــر

اســت .بــه منظــور گــردآوری دادههــا از پرسشــنامههای

نتایــج نشــان داد رابطــه معنــاداری بیــن کیفیــت خدمــات،

و همــکاران( ،)2011پرسشــنامه کیفیــت خدمــات ســروکوال

باتوجــه پژوهشهــای انجــام شــده و مــرور ادبیــات

شــده اســت .جهــت ســنجش پایایــی پرسشــنامه از روش

فرضیه.1قابلیتهــای بازاریابــی بــر عملکــرد شــرکتهای

کرونبــاخ بــرای پرسشــنامه قابلیتهــای بازاریابــی ،0/849

فرضیه.2کیفیــت خدمــات بــر عملکــرد شــرکتهای بیمــه

کرونبــاخ کل پرسشــنامه  0/948بدســت آمــد .جهــت روایــی

فرضیه.3قابلیتهــای بازاریابــی از طریــق کیفیــت خدمــات

همچنیــن تحلیــل عامــل تأییــدی ســواالت قابلیتهــای

مــدل مفهومــی پژوهــش براســاس مــرور ادبیــات و ابعــاد

در جــدول 2آمــده اســت.

بیمــه تأثیــر معنــاداری دارد.

سال ششم -شماره  - 2پیاپی  - 20تابستان 1395

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

جمـعآوری دادههــا از نــوع توصیفی و پیمایشــی اســت .روش

و پرسشــنامه بــوده اســت .جامعــه آمــاری پژوهش ،مشــتریان

فرضیههــای پژوهــش بــه شــرح ذیــل میباشــند:
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تأثیرمعنــاداری دارد.

بــر عملکــرد شــرکتهای بیمــه تأثیرمعنــاداری دارد.

انتخابــی بــرای بررســی ارتبــاط و نحــوه تأثیرگــذاری

آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت .ضریــب آلفــای

کیفیــت خدمــات  ،0/930عملکــرد  0/834و آلفــای
پرسشــنامه از نظــر اســاتید و خبــرگان اســتفاده شــده اســت؛

بازاریابــی کــه بــه کمــک نرمافــزار لیــزرل 19انجــام گرفتــه

قابلیتهــای بازاریابــی بــر عملکــرد بــا نقــش میانجــی کیفیت
خدمــات میتــوان بــه صــورت شــکل( )2ترســیم کــرد.
ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎي

ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ

شکل .2مدل مفهومی پژوهش

19. LISREL

جدول .2مدل اندازهگیری قابلیتهای بازاریابی
ردﯾﻒ

1

2

3

6
7
8
9
10

وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل :ﺗﺨﻔﺒﻒ  ،ﭘﺮداﺧﺖ اﻗﺴﺎﻃﯽ و(...
ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ از ﺧﺪﻣﺎت ﺑﯿﻤﻪاي
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺴﻬﯿﻼت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮوش وﯾﮋه
ﺑﺮاي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد را ﺗﻤﺪﯾﺪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،وﻓﺎداري
آﻧﻬﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

ﮐﯿﻔﯿﺖ ارﺗﺒﺎط ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺷﺮﮐﺖ)ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل :ﻧﺤﻮه ﺑﺮﺧﻮرد ،ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
و ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و  ( ...در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻓﻌﺎت ﻗﺒﻞ در ﺣﺎل ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺳﻌﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ
و ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺮ ﺑﯿﻤﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻦ و دﯾﮕﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ وﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻧﺎم
ﺗﺠﺎري)ﺑﺮﻧﺪ( ﺧﻮد در ﺑﺎزار اﻫﻤﯿﺖ داده و از آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ،ﺑﺮﺗﺮي
ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ﺑﺮﻧﺪ( ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد
اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ،ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﻧﺎم ﺗﺠﺎري)ﺑﺮﻧﺪ( اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ در ذﻫﻦ وﺧﺎﻃﺮ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﺶ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺮاي آﮔﺎﻫﯽ از ﻣﯿﺰان اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎﺗﺶ در
ﺑﺎزار ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ رﻗﺒﺎ ،از ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد و ﺣﻀﻮر در
)ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎهﻫﺎ ،ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲﻫﺎ ،ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت و ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺧﯿﺮﯾﻪ و  (...از
ﻧﺎم ﺗﺠﺎري ﺷﻨﺎﺧﺘﻪﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎﯾﺶ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
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و همچنیــن بــا توجــه بــار عاملــی و ســطح معنــاداری بــرای

مربــوط بــه نمونــه آمــاری را باتوجــه بــه شــاخص جنســیت،

قابلیتهــای بازاریابــی از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت

تحلیــل توصیفــی دادههــا .جــدول 3اطالعــات توصیفــی

ســواالت قابلیتهــای بازاریابــی میتــوان بیــان کــرد کــه

ســن و مــدرک تحصیلــی نشــان میدهــد.

جدول .3اطالعات توصیفی نمونه آماری پژوهش
ﺷﺎﺧﺺ
ﺟﻨﺴﯿﺖ

ﺳﻦ

53

%26/5

ﻣﺮد
زﯾﺮ  25ﺳﺎل

39

زن

 25ﺗﺎ  35ﺳﺎل
 36ﺗﺎ  45ﺳﺎل

 45ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ

دﯾﭙﻠﻢ و ﮐﻤﺘﺮ از دﯾﭙﻠﻢ
ﻣﺪرك ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ

ﻓﺮاواﻧﯽ

درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ

ﻓﻮق دﯾﭙﻠﻢ
ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ

ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ
دﮐﺘﺮي

96

%73/5
%19/5
%48

54

%27

36

%18

11

%5/5

50

%25

19

%9/5

93
2

%46/5
%1
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همانطــور کــه نتایــج نشــان میدهــد مــدل اندازهگیــری

 4تجزیهوتحلیل دادهها

147

77

7/18

Chi-square= 57.78, df= 34, p-value= 0.00667, RMSEA= 0.059
GFI=95
AGFI=91 CFI=97

ســواالت از اعتبــار مناســبی برخــوردار اســت.
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ﮐﺎرﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ ﻣﻦ و دﯾﮕﺮﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺧﺼﻮص )اﻧﻮاع،
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎ ،و ﻧﺤﻮه اراﺋﻪ و(...ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت
ﭘﺎﺳﺦ و ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﻨﺎﺳﺐ داده ﻣﯽﺷﻮد.

0/63

9/05
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ﺳﻮاﻻت

ﺑﺎرﻋﺎﻣﻠﯽ

T-value
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همچنیــن در جــدول 4مقــدار میانگیــن ،انحــراف معیــار،

مقــدار کمینــه و بیشــینه متغیرهــای پژوهــش آمــده اســت.

جدول .4آمارتوصیفی متغیرهای پژوهش
ﻣﺘﻐﯿﺮ

ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎيﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت

ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ

اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر

ﮐﻤﯿﻨﻪ

ﺑﯿﺸﯿﻨﻪ

3/73

0/625

2

5

3/73
2/89

0/615
0/926

2
1

5

5

بــرای بررســی مــدل و آزمــون فرضیههــای پژوهــش از مــدل

را نشــان میدهــد .خروجــي نــرم افــزار نشــان

اســتفاده شــده اســت .بــرای بــرازش مــدل از معیارهــای

يافتــه اســت( نســبت  x2بــه  dfکوچکتــر از مقــدار

معــادالت ســاختاری بــا بهرهگیــری از نرمافــزار لیــزرل
برازشــی کــه در مدلســازی معــادالت ســاختاری 20وجــود
دارد اســتفاده شــده اســت .معیارهــای بــرازش نشــان دهنــده
ایــن اســت کــه آیــا مــدل بازنمایــی شــده توســط دادههــا،

مــدل اندازهگیــری پژوهــش را تأییــد میکنــد یــا خیــر.

شــکل 3مــدل ســاختاری پژوهــش در حالــت اســتاندارد

دهنــدهي مناســب بــودن مــدل ســاختاري بــرازش
 3اســت ،بنابرایــن  x2مقــدار مناســبی اســت ،میــزان
 RMSEA= 0.076، AGFI= 0.86، GFI= 0.92نیــز نشــانه
مناســب بــودن بــرازش مــدل ســاختاری اســت)؛ شــکل 4

نیــز مــدل ســاختاری پژوهــش را در حالــت معنــاداری نشــان
میدهــد.
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شکل 3مدل ساختاری پژوهش در حالت استاندارد

20. Structural Equation Modeling
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بــرای آزمــون فرضیههــا از دو شــاخص ضریــب اســتاندارد

از طریــق کیفیــت خدمــات بــر عملکــرد تأثیرگــذار اســت

مقادیــر  Tمشــخص میشــود کــه بــه دلیــل قــرار داشــتن

فرضیــه ســوم پژوهــش مبنــی بــر قابلیتهــای بازاریابــی از

مــورد تأییــد قــرار نگرفــت .بــه عبــارت دیگــر قابلیتهــای

تأثیرمعنــاداری دارد ،تأییــد میشــود.

(  )T= - 0/36تأثیــری بــر عملکــرد نــدارد .کیفیــت خدمات با

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین قابلیتهای بازاریابی

و معنــاداری برعملکــرد دارد(تأییــد فرضیــه دوم) .همچنیــن

توجه به نقش میانجی کیفیت خدمات است .بدین منظور

و مقــدار  Tاســتفاده شــده اســت .بــا مــد نظــر قــرار دادن
ایــن مقــدار در محــدوده ( -1/96تــا  ،)1/96فرضیــه اول

بازاریابــی بــا ضریــب اســتاندارد ( )-0/05و مقــدار

ضریــب اســتاندارد ( )0/76و مقــدار ( )T= 4/37تأثیــر مثبــت
بــا توجــه بــه خروجــی نرمافــزار و ضرایــب اســتاندارد و
مقــدار  Tو معنــادار نبــودن تأثیــر قابلیتهــای بازاریابــی بــر

عملکــرد ،میتــوان بیــان نمــود کــه قابلیتهــای بازاریابــی

و کیفــت خدمــات نقــش میانجی(کامــل) را دارد ،بنابرایــن

طریــق کیفیــت خدمــات بــر عملکــرد شــرکتهای بیمــه

 5بحث و نتیجهگیری

و عملکرد شرکتهای بیمه(دولتی و خصوصی) شهر ایالم با

پرسشنامهای میان  200نفر از مشتریان شرکتهای بیمه
شهر ایالم توزیع گردید و با استفاده از مدل معادالت ساختاری

دادههای گردآوری شده تحلیل شد .نتایج پژوهش نشان داد که

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

شکل 4مدل ساختاری پژوهش در حالت معناداری

رابطه قابلیتهای بازاریابی و عملکرد شرکتهای بیمه شهر ایالم باتوجه به نقش میانجی کیفیت خدمات

قابلیتهای بازاریابی بر عملکرد تأثیری ندارد که این نتیجه با نتایج

را بــرای مشــتریان توضیــح دهنــد .بهتــر اســت دورههــای

میوکرجی( ،)2008نورالهی و همکاران( )1392و حمیدیزاده

 -مشــوقهایی بــرای مشــتریان در نظــر گرفتــه شــود تــا

پژوهشهای شین و آکین( ،)2012مرلیز و همکاران(،)2009
و خیرخواه عسکرآباد( )1391همسو نیست .از دالیل رد فرضیه
را میتوان مدل انتخابی قابلیتهای بازاریابی ،جامعه آماری
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 -ارائــه خدمــات متنــوع و متناســب بــا نیازهــای مشــتریان

انتخابی ،سلیقه و نظر پاسخگویان در پاسخگویی به سواالت
است .در پژوهش حاضر قابلیتهای بازاریابی شرکتهای بیمه

مدلهــای قابلیتهــای بازاریابــی بــرای تأثیرگــذاری بــر

پرسشنامه دانست .موارد ذکر شده با مطالعات گذشته متفاوت
در شهر ایالم شاخص تأثیرگذاری بر خرید خدمات بیمهای از
نظر مشتریان نیست و عوامل دیگری بر خرید آنها مؤثر است .از

بــه پژوهشــگران آتــی پیشــنهاد میشــود کــه از دیگــر

کیفیــت خدمــات و عملکــرد اســتفاده کننــد .مــدل اســتفاده
شــده در ایــن پژوهــش را در صنایــع دیگــر درســطح کشــور

دیگر نتایج ،تأثیر مثبت کیفیت خدمات بر عملکرد است ،که با

آزمــون کــرده و نتایــج را مقایســه کننــد.

و محمدی و همکاران( )1391مطابقت دارد .همچنین نتیجه

 -1ابــزاری ،مهــدی ،رنجبریــان ،بهــرام ،فتحــی ،ســعید،

نتایج پژوهشهای ابوالروب و همکاران( ،)2012بارتلت()2007

دیگر پژوهش تأیید نقش میانجی کیفیت خدمات بر رابطه
قابلیتهای بازاریابی و عملکرد مشتری است ،میتوان اظهار

نمود که مشتریان خدمات بیمه در شهر ایالم ،بیشتر بر

کیفیت خدمات بیمهای شرکتها تأکید دارند و کیفیت نقش

منابع

قربانــی ،حســن ،)1388(،تأثیــر بازاریابــی داخلــی بــر

بازارگرایــی و عملکــرد ســازمانی در صنعــت هتلــداری،
چشــمانداز مدیریــت ،شــماره  ،31صــص .42=25

 -2بیاضــی طهرانبنــد ،علــی ،عقیلــی ،حســن ،معیــن نجــف
آبــادی ،فقیهــه ،)1388(،مــدل جامــع مدیریــت عملکــرد

عملکرد مشتری شرکتهای بیمه فعال در شهر ایالم پیشنهاد

ســازمانها ،تدبیــر ،شــماره  ،211صــص .49-54

خدمات را به مشتریان افزایش دهند ،نیازها و نظرات مشتریان

قــادری ،ســمیه ،)1389(،بررســی و ســنجش کیفیــت

میشود که ارتباطات مناسب بازاریابی را تقویت کرده ،توسعه

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

وفــاداری مشــتریان حفــظ شــود.

باشــد.

بسزایی در خرید آنها دارد .باتوجه به نتایج پژوهش برای بهبود

80

آموزشــی مرتبطــی بــرای فروشــندگان در نظــر گرفتــه شــود.

را در بهبود خدمات و محصوالت خود مد نظر قرار دهند،

با استفاده از نظر سنجی به نقاط ضعف و قوت خود(از نظر
مشتریان) پی برده و در جهت تقویت و برطرف کردن نقاط
ضعف اقدام کنند .برای شناساندن نام تجاری خود از تبلیغات

خالقانه استفاده کنند.

 -3حســینی ،میــرزا حســن ،احمــدی نــژاد ،مصطفــی،
خدمــات و ارتبــاط آن بــا رضایتمنــدی مشــتریان؛ مطالعــه

مــوردی بانــک تجــارت ،بررس ـیهای بازرگانــی ،شــماره ،42

صــص .88-97

 -4حمیــدیزاده ،محمدرضــا ،خیرخــواه عســکرآباد،
محمدرضــا ،)1391(،بررســی تأثیــر قابلیتهــای مدیریــت

بــا توجــه بــه نتایج بدســت آمده ،از نظــر پاســخگویان کیفیت

دانــش بازاریابــی بــر عملکــرد ســازمان در صنعــت

میشــود کــه شــرکتهای بیمــه کیفیــت خدمــات بیم ـهای

 ،8صــص .30-45

بــه موقــع ،ادب کارکنــان در هنــگام برخــورد بــا مشــتریان ،و

الهــام ســادات ،)1391(،تأثیــر قابلیتهــای بازاریابــی بــر

خدمــات دارای اهمیــت زیــادی اســت ،بنابرایــن پیشــنهاد

خــود (بــرای مثــال توجــه بــه نیــاز مشــتریان ،ارائــه خدمــات
 )...را افزایــش دهنــد .برگــزاری کارگاههــای آموزشــی بــرای

پتروشــیمی ،کاوشهــای مدیریــت بازرگانــی ،ســال ،4شــماره
 -5رضایــی دولــت آبــادی ،حســین ،موســوی زاده نوقابــی،

بهبــود عملکــرد ســازمان ،بررســیهای بازرگانــی ،شــماره

کارکنــان نیــز میتوانــد در بهبــود فعالیتهــا تأثیرگــذار

 ،54صــص .121-136

پیشــنهاد میشــود:

خدمــات و تصمیمگیــری مشــتری بــر ارزش ویــژه شناســه،

باشــد .عــاوه برایــن و بــا توجــه بــه ســواالت پرسشــنامه

 در هنــگام مراجعــه مشــتریان بــرای خریــد خدمــات بیمــهفروشــندگان بصــورت شــفاف ویژگیهــای و مزایــای خدمــات

 -6روســتا ،احمــد ،مدنــی ،فاطمــه ،)1389(،تأثیــر کیفیــت
چشــمانداز مدیریــت بازرگانــی ،شــماره ،1صــص .59-75

 -7زیویــار ،فــرزاد ،ضیایــی ،محمدصــادق ،نرگســیان،

in restaurants in China: An Eastern Perspective, Proceeding of the ABR & TLC Conference, University of
South Carolina.
16.Buttle, F.,(1995), SERVQUAL: review, critique,
research agenda, European Journal of Marketing, Vol.
30, No. 1, pp. 8-32.
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