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چکیده

امروزه ،سازمانهای تولیدی و خدماتی ،میزان رضایت مشتری را بهعنوان معیاری مهم برای سنجش کیفیت کار خود قلمداد میکنند و

این روند همچنان در حال افزایش است .در حال حاضر ،باتوجه به اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد ،نیاز

به آن اجتنابناپذیر است .بر این اساس ،در این پژوهش ،عوامل مؤثر بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین را با استفاده

از مدل سروکوال بررسی میکنیم .این مدل ،یکی از متداولترین مدلهایی است که در زمینۀ ارزیابی کیفیت در بخش خدمات بهکار گرفته

میشود .روش انجام این پژوهش ،توصیفی ـ پیمایشی است.

روش نمونهگیری در پژوهش حاضر ،تصادفی ساده است و جامعۀ آماری ،بیمهگذاران بیمۀ عمر شرکت بیمۀ نوین در شهر تهران و تعداد

نمونه  361نفر از افراد جامعه است .نتايج پژوهش ،با استفاده از روش مدل معادالت ساختاري ،بررسي و دادهها نيز با استفاده از نرمافزار SPSS

و  SMART PLSتجزيه و تحليل شده است .نتیجۀ حاصل از این پژوهش ،بیانکنندۀ این موضوع است که بعد فیزیکی بر رضایتمندی
بیمهگذاران بیمۀ عمر تأثیری نداشته است و سایر ابعاد مدل سروکوال بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیرگذار بوده

است .همچنین ،یافتههای پژوهش نشان میدهد که در  4بعد از ابعاد مدل سروکوال ،بین کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراکشدۀ بیمهگذاران

از خدمات ،شکاف وجود دارد؛ که بیشترین شکاف مربوط به بعد همدلی و کمترین شکاف ،مربوط به بعد قابلیت اطمینان است.
کلیدواژهها :مدل سروکوال ،رضایتمندی بیمهگذاران ،خدمات ،کیفیت خدمات ،بیمۀ عمر.

 .1مقدمه

دنیای کنونی ،بقا داشته باشند ،باید بهسمت مشتریمداری

مشتریمداری ،افزایش رقابت ،تغییرات سریع فنآوری

و جلب رضایت مشتری حرکت کنند(نظرمند .)1390 ،در شرایط

خود قرار داده است؛ بهگونهای که دیگر نمیتوان با اندیشههای

بیشتر بازارها بسیار رقابتی هستند و سازمانها برای حفظ بقا،

و ،...مفاهیمی هستند که جهان امروزی را بهشدت تحتتأثیر
قدیمی ،در جهان جدید ،رقابت یا حتی زندگی کرد .در چنین
شرایطی ،بیشتر سازمانها پی بردهاند که اگر بخواهند در

رقابت سنگین ،مشتریگرابودن ،خطر بسیار بزرگی است.

نیازمند تولید محصوالت و خدمات با کیفیت باال هستند که
به مشتریان رضایتمند و وفادار منجر شود(فسیکووا .)2004 ،
4

 .*1استادیار دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران جنوب.
 .2استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.
 .3کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال.
4. Fecikova.
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کیفیت ،بهمثابه مهمترین مزیت رقابتی اکثر سازمانها،

اعم از تولیدی و خدماتی مطرح است؛ تا آنجا که از عصر حاضر،

کافی بهنظر نمیرسد؛ بنابراین ،مشتری ،تنها چیزی است که

ارتقای سودآوری ،کاهش منطقی هزینهها ،حفظ و ارزش سهم

قرار دهند و راهکارها و استراتژیهایی را برای بازگرداندن

بهعنوان «عصر کیفیت» یاد میشود .بنابراین ،سازمانها برای

یافتن روشهای
بازار ،فزونی رضایت مشتریان و غیره ،بهِ 
دنبال ِ

نوینی برای بهبود روزافزون کیفیت محصوالت و خدمات خود

هستند(عربیارمحمدی .)1391 ،اهمیت مشتری و رضایت او،

چیزی است که به رقابت در سطح جهانی برمیگردد(ملکی

و دارابی .)1387 ،باتوجه به مشتریمحوربودن خدمات بیمهای

اهمیت دارد و شرکتها باید او را در کانون فعالیتهای خود
مشتریان ازدسترفته و حفظ مشتریان فعلی خود بهکار گیرند.
(کاتلر و آرمسترانگ)1384 ،1

ريچهلد 2و ساسر 3نیز در مقالۀ خود( ،)1990نشان دادند

كه  5درصد كاهش در تعداد مشتريان ،باعث ازدسترفتن 85

درصد سود بانكها و  50درصد سود شركتهاي بيمه میشود

از یک طرف ،و افزایش رقابت در بین شرکتهای بیمۀ فعال

و در عين حال 5 ،درصد افزايش در ميزان نگهداري مشتريان،

اهمیت باالیی شده است .باور اغلب کارشناسان بیمه ،در حال

 75درصدي سودآوري صنايع ديگر خواهد شد .همچنین،

ت بیمۀ کشور دارای
از طرف دیگر ،رضایت مشتری در صنع 

حاضر ،این است که کارآترین استراتژی برای شرکتهای
بیمه ،مشتریمداری است؛ و به همین دلیل ،تالش برای

اجابت خواستهها و نیازهای مشتری ،بیش از گذشته ،مورد
توجه قرار گرفته است.

باعث افزايش  25تا  125درصدي سودآوري بانكها و

پژوهشها نشان داده است که هزینۀ جذب یک مشتری
جدید 5 ،تا  7برابر هزینۀ حفظ مشتری قدیمی است؛ از این رو،

منطقی بهنظر میرسد که اولویت اصلی هر سازمانی ،حفظ،
نگهداری و جلب رضایت مشتریان کنونیاش باشد.

در گذشته ،بهدليل اينكه ميزان تقاضا بيشتر از ميزان توليد

 .2بیان مسئله

كاال و خدمات بود ،توليدكنندگان یا عرضهکنندگان محصوالت

زمانی ،قواعد بازاریابی با نگاه از درون شرکت به بیرون

و خدمات بر اين باور بودند كه هر محصول يا خدمتی را كه

شرکتها دریافتند که برای رشد و توسعۀ خود ،باید به نیازهای

دنياي امروز ،با رقابتيشدن بازار و افزايش دسترسي مشتريان

شرکت ،تعیین و تعریف میشد؛ سال ها طول کشید تا

Journal of Economic Business Research, Vol. 6, No. 12, Winter 2016

امروزه ،توجه به خدمات و استفاده از تکنولوژیهای جدید،

بیرون شرکت توجه خاصی کنند .بازاریابی و مفاهیم مرتبط با
آن ،دگرگونیهای زیادی به خود دیده است؛ به همین دلیل،

مشتریمداری ،توجه سازمانهای عصر حاضر را به خود جلب
کرده است .مشتری ،اکنون بهدلیل پیشیگرفتن عرضه بر

تقاضا ،انتخابگر شده است و بقا و توسعۀ سازمانهای حاضر

توليد يا عرضه كنند ،مشتريان ،آن را خواهند خريد .اما در
به عرضهکنندگان مختلف ،اين مشتریان هستند كه تصميم

ميگيرند چه کاال يا خدماتي با چه کیفیتی باید به آنان عرضه

شود(کاتلر و آرمسترانگ.)1384 ،

سنجش رضایت مشتری ،4ابزار اساسی است ،که

فروشندگان ازطریق آن ،سالمت روابط خود با مشتریانشان

نیز در گرو رضایتمندی مشتریان آنها است .بازاریابی ،امروزه،

را ارزیابی میکنند .در سالهای گدشته ،در مجلههای پیشرو

مشتری استوار شده است؛ که این موضوع ،قاعدۀ بازاریابی را

داده شده است .باوجود این ،تعداد مقاالت اندکی به موضوع

نه بر محور امکانات تولیدی ،بلکه براساس تأمین رضایت

در فروش کاالها و خدمات دگرگون میکند .در دهۀ ،1990
بسیاری از شرکتها به اهمیت اساسی «همسوبودن با مشتری

و حرکتکردن برای او» در تمام فعالیتهای خود پی بردهاند.

بازاریابی ،پژوهشهایی گستردهای به این موضوع تخصیص

رضایت مشتری در شرکتهای بیمه و باالخص دربارۀ

مشتریان رشتههای تخصصی بیمه پرداختهاند(تسوکاتوس 5و

راند .)2006 ،6هماکنون بیمه بهعنوان یک ابزار اقتصادی به یک

)4. Customer Satisfaction Measurement(CSM

1. Kotler & Armstrong

5. Tsoukatos, E.

2. Richheld, F. F.

6. Rand, G. K.

3. Sasser, W. E.
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صنعت مطرح در کشور تبدیل شده که به ارائۀ خدمات به اقشار

هدایت شود تا رضایت بیمهگذاران ،بیش از پیش تأمین شود.

نقش اساسی دارد .بيمه ،نقش حفاظت از سرمايههاي ملي را

 .3ادبیات پژوهش

مختلف جامعه میپردازد .بیمه در تقویت بنیۀ اقتصادی جامعه،

دربرابر خطرات و حوادث برعهده دارد(صمدی و همکاران.)1393 ،

در صنعت بیمه ،نگرش و فلسفۀ کلی براساس اصول بازاریابی،
این است که محصوالت ما را کسی نمیخرد ،بلکه باید آن را

فروخت(گرایش فروش)؛ از این رو ،ضرورت دارد ،سازمانهای
بیمۀ کشور ،با اقداماتی مناسب ،ازجمله ارائۀ خدمات مطلوب

و با کیفیت و اعمال سیاستهای تشویقی دیگر ،مردم را به

خرید محصوالت خود برانگیزند(گرجی و زاهدی.)1386 ،

شرکتهای بیمه برای ارائۀ خدمات مناسب به بیمهگذاران

باید ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه ،بهویژه خریداران

بیمههای غیراجباری داشته باشند تا بتوانند از نیازهای آنها
باخبر شوند و برای ارضای نیازهای آنها بیمههای مناسب

عرضه کنند و رضایت آنها را جلب کنند(مهدوینیا و قدرتپور،

 .1-3مفهوم رضایت مشتری

مهم نظری و تجربی
رضایت مشتری ،یکی از موضوعات ِّ

برای اکثر بازاریابان و محققان بازاریابی است .رضایت مشتری
را میتوان جوهرۀ موفقیت در جهان رقابتی تجارت امروز

تلقی کرد .رضایت مشتری را حالت خوشایندی که در مشتری

پس از دریافت کاال یا خدمت ایجاد میشود ،تعریف میکنند.
رضایت مشتری ،احساسی است که درنتیجۀ ارزیابی خدمات

حاصل میشود .مبنا و اساس رضایت هر مشتری ،انتظارات و
درک او از خدمات ارائهشده است(زیویار و همکاران.)1391 ،

در رابطه با مفهوم رضايتمندي مشتري ،تعاريف

مختلفي ازسوي نظريهپردازان بازاريابي ارائه شده است .كاتلر،

 .)1384از سوی دیگر ،اهمیت حیاتی که صنعت بیمه در رشد

رضايتمندي مشتري را بهعنوان درجهاي از عملكرد واقعي

است .گرچه بیمههای عمر در کشورهای توسعهیافته پیشرفت

ميكند .به نظر وي ،اگر عملكرد شركت ،انتظارات مشتري را

و شکوفایی اقتصاد کشورها دارد ،نیاز به آن اجتنابناپذیر

چشمگیری داشته است ،در کشور ما ،سهم کمتری در مقایسه
با بیمههای غیرعمر دارد و متأسفانه بیمۀ عمر ،بهعنوان ابزار
تأمین مالی ،در ایران ناشناخته باقی مانده و رشد چندانی

برآورده كند ،مشتري احساس رضايت و در غير اين صورت،

احساس نارضايتي ميكند(کاتلر و آرمسترانگ .)1384 ،جمال و

ناصر ،دو پژوهشگر عرب نيز رضايتمندي مشتري را بهعنوان
احساس يا نگرش يك مشتري نسبت به يك محصول يا

بنابراین ،الزم است ،شرکتهای بیمه به بیمههای عمر

خدمت ،بعد از استفاده از آن تعريف ميكنند(جمال 1و ناصر،2

جدید صنعت بیمه ،امکان رقابت بیشتری در زمینۀ فروش

فعالیت تجاری یک سازمان یا به موقعیت سازمان در بازار

توجه ویژه داشته باشند؛ بهعالوه ،باتوجه به خطمشیهای
بیمههای عمر برای شرکتهای بیمۀ خصوصی فراهم شده
است .بنابراین ،یکی از راهکارها برای افزایش رضایتمندی

بیمهگذاران میتواند بررسی عوامل مؤثر در رضایتمندی
بیمهگذاران و بررسی کیفیت خدمات در این رشتۀ بیمهای

 .)2003تاپفر بیان میدارد ،رضایتمندی مشتری ،به نوع

بستگی ندارد ،بلکه به توانایی و قابلیت سازمان در تأمین
کیفیت مورد انتظار مشتری وابسته است(ملکی و دارابی.)1387 ،
 .2-3مفهوم خدمات

باشد .به عبارت دیگر ،برای بهبود سطح رضایت مشتریان،

خدمات ،فرایندی است مشتمل بر یک سری فعالیتهای
کم و بیش نامحسوس که بهطور طبیعی ،اما نه لزوم ًا همیشگی،

3. Gronroos, C. A.

1. Jamal, A.

ضروری است ،ابتدا عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان
تعیین شود و سپس فعالیتها و منابع سازمان بهگونهای

در تعامالت بین مشتریان و کارکنان یا منافع فیزیکی یا کاالها
2. Nasser, K.

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

نداشته است.

يك شركت که انتظارات مشتري را برآورده كند ،تعريف
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یا سیستمهای ارائهدهندۀ خدمات روی داده تا راهحلی برای

ادراک مشتری از خدمت و انتظارات او تعریف کرده است.

که مشتریان خواستار آن هستند(اولورونیوو 2و همکاران.)2009 ،

سازگاری پایدار با انتظارات مشتری و شناخت انتظارات

مسائل مشتریان باشد(گرونروس .)2000 ،1خدمت ،نتیجهای است

خدمات ،نقش مهمی در تعریف راهبردهای رقابتی و شناسایی

مشتریان از خدمات خاص معرفی میکنند.

لئو.)2009 ،4

اختالف بین ادراکات وانتظارات مشتریان از خدمات تعریف

نظامها ،بهمنظور انجام مدیریت خدمت ایفا میکند(حسین 3و

عثمان 7و اون ،)2002(8کیفیت خدمات را بهعنوان درجۀ

میکنند.

 .3-3مفهوم کیفیت

کیفیت خدمت و محصول ،ازجمله عوامل بسیار مهم
ِ

در موفقیت سازمانهایی است که مراقب سالمت خود

هستند« .کیفیت» ،واژۀ رایج و آشنایی است که از مفهوم

و نحوۀ کاربرد آن تفاسیر گوناگونی ارائه شده است؛ اما

وجه مشترک همۀ تعاریف «سازگاری کاال یا خدمت با
نیازها و انتظارات مشتریان» است .کیفیت ،هیچ معنایی
بهجز هرآنچه که مشتری واقع ًا میخواهد ،ندارد .به عبارت

کرونین 9و تیلور ،)1992(10کیفیت خدمات را از مقدمات

رضایت مشتری میدانند و معتقد هستند که رضایت مشتری،

تأثیر قابل مالحظهای روی تصمیمات خرید خواهد داشت.
 .5-3مدلهای اندازهگیری رضایت مشتری

برای اینکه یک سازمان بتواند رضایت مشتری را

اندازهگیری کند ،باید مدل و روشی را در این رابطه ارائه

دهد ،بهنحوی که زیربنای نظری مستحکم و ساختیافتهای

دیگر ،یک محصول ،زمانی باکیفیت است که با خواستهها

داشته باشد و شاخصهایی برای این منظور ،تنظیم کند تا

ت است از :مجموعه فعالیتها ،فرایندها و تعامالتی که
عبار 

و دارابی .)1387 ،رضایت مشتری و ابزار سنجش آن ،یکی از

و نیازهای مشتری مطابقت داشته باشد .تعریف کلی کیفیت،

بتواند با استفاده از آنها به ارزیابی و اندازهگیری بپردازد(ملکی

برای برطرفساختن نیازهای مشتریان به آنها ارائه میشود

مهمترین مسائل مورد بحث در علم مدیریت است .توجه به

و درنتيجه ،تعريف آن بسيار سخت است .در نظريات جديد،

مشتریمحور) ،افزایش قابل مالحظهای یافته است .درک

(عربیارمحمدی .)1391 ،كيفيت ،مفهومی مبهم و فازي است
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پاراسورامان 6و همکاران( ،)1985کیفیت خدمات را

كيفيت يك محصول يا خدمت ،بيانگر ميزان تطبيق آن با
ِ
نياز مشتري است .دمینگ و باوم ،5کیفیت را چنین تعریف

این مفهوم با گسترش نظریات نوین بازاریابی(بهویژه بازاریابی
خواستههای مشتری از سازمان و تالش برای پاسخگویی
به این خواستهها در رویکرد نوین مدیریتی بهعنوان هدف

اصلی سازمانها معرفی شده است .رضایت مشتری ،مفهومی

میکنند :کیفیت ،مفهوم وسیعی است که تمام بخشهای
کل
سازمان نسبت به آن متعهد هستند و هدف آن ،کارآیی ِّ

گسترده است و مجموعه عواملی که بر رضایت مشتریان

مورد نیاز مشتری ،با حداقل هزینه برای سازمان است که به

است .این امر باعث شده است تا کارشناسان ،عوامل اثرگذار

مجموعه است و هدف نهایی آن ،مطابقت کامل با مشخصات
افزایش رضایت منجر میشود(بخردیان.)1389 ،
 .4-3مفهوم کیفیت خدمات

یک سازمان اثرگذارند ،در حوزههای مختلف با هم متفاوت
بر رضایت مشتریان در عرصههای مختلف را بررسی و رابطۀ
آنها را با میزان رضایت تبیین کنند .از این رو ،مدلهای فراوان

میزان مغایرت بین
گرونروس( ،)2000کیفیت خدمات را
ِ

و مختلفی از رابطۀ مؤلفههای مختلف با رضایت مشتری،

طراحی و ارائه شده است .این مدلها ،به ابعاد و ویژگیهای

8. Owen, L.

5. Deming & Bavem

1. Gronroos, C. A.

9. Cronin, J. J.

6. Parasuraman, A.

2. Olorunniwo, F.

10. Taylor, S. A.

7. Othman, A.

3. Hossain, M.
4. Leo, S.
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مختلفی از این پدیده نظر دارند و آن را از دیدگاه افراد مختلف

فیزیکی گزارش شده است .از این رو ،برنامهریزیهایی در

مدلها است که در این پژوهش از آن استفاده شده است.

دانشجویان باید انجام گیرد .ابعادی که بیشترین شکاف را

بررسی میکنند(هیز .)1381 ،1مدل سروکوال ،یکی از انواع این

 .1-5-3مدل سروکوال

ابزار اندازهگیری سروکوال ،در سال  ،1985ازسوی

راستای ارتقای کیفیت خدمات و نیز برآوردهساختن انتظارات

داشتهاند ،اغلب ،ابعادی بودند که ازطریق فرایندهای ارتقایی

صرف منابع نه چندان زیاد ،قابل اصالح بودهاند و باید
ساده و
ِ

در اولویت قرار گیرند.

زیویار و همکاران( ،)1391پژوهشی با عنوان «بررسي

پاراسورامان و همکارانش ،برای سنجش کیفیت خدمات،
ارائه و در سالهای  1988و  1991و مجدداً در سال ،1994

عوامل مؤثر بر رضايت مشتريان شعب بانک ملت استان

از :ابعاد فیزیکی(محسوسات) ،2قابلیت اطمینان(اعتبار)،3

این پژوهش ،جامعۀ آماری ،شامل کلیۀ مشتریان شعب

بازنگری و اصالح شد .ابعاد پنجگانۀ مدل سروکوال ،عبارتاند

اصفهان ،با استفاده از مدل سروكوال» انجام دادهاند .در

پاسخگویی ،4ضمانت (تضمین) ،5همدلی .6درواقع این ابعاد،

بانک ملت استان اصفهان و نمونه ،براساس جدول مورگان،

ارزیابی کیفیت خدمات بهکار میگیرند .کیفیت خدمات در

طبقهای(گروهی) بوده است .نتیجۀ حاصل از این پژوهش،

خالصهای از مهمترین معیارهایی است که مشتریان هنگام
این روش ازطریق محاسبۀ تفاوت موجود ،بین هر جفت از

گزینههای همسان(یعنی ادراکات منهای انتظارات) ،ارزیابی

خواهد شد(زیویار و همکاران.)1391 ،

شامل  180نفر برآورد شده است .روش نمونهگیری بهصورت
نشان میدهد که چهار بعد قابليت اطمينان ،مسئوليتپذيري،

ضمانت و همدلي بر رضايت مشتريان از كيفيت خدمات
بانكهاي ملت استان اصفهان تأثيرگذار بوده ،ولي ابعاد

ظاهري و فيزيكي خدمات ،تأثيري بر رضايت مشتريان از

 .4پیشینۀ پژوهش

كيفيت خدمات نداشته است.

در حوزۀ پژوهشهای داخلی ،کاووسی و همکاران(،)1392

عنوان
رنجبر عزتآبادی و همکاران( ،)1389پژوهشی با
ِ
«تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمت

و اطالعرسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ،براساس

دادند .پژوهش مذکور ،از نظر روش ،توصیفی ـ پیمایشی بود و

پژوهشی با عنوان «بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات
دانشجویان از خدمات آموزشی ارائهشده در دانشکدۀ مدیریت

تعداد  247نفر از دانشجویان دانشکدۀ مدیریت و اطالعرسانی
شیراز بوده است .ابزار پژوهش ،پرسشنامۀ پنجبعدی مدل

سروکوال برای بررسی شکاف بین انتظارات و ادراکات
دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی ارائهشده است .در این

پژوهش ،دادهها با استفاده از آزمون  Tو  ANOVAتحلیل
شده است .نتایج این پژوهش نشان میدهد که هیچکدام از

ابعاد کیفیت خدمات در ح ِّد انتظارات دانشجویان نبوده است و
بیشترین شکاف در بعد همدلی و کمترین شکاف در بعد فضای

ازلحاظ هدف کاربردی .جامعۀ پژوهش ،کلیۀ بیماران بستری
در بیمارستان افشار یزد بوده و نمونهگیری بهصورت تصادفی
انجام شده است .یافتههای پژوهش نشان داده است که بین

کیفیت مورد انتظار و کیفیت ادراکشدۀ بیماران از خدمات،
شکاف وجود دارد .توجه به وضعیت بهداشتی اتاق بیمار،

برطرفکردن مشکالت بیماران در طول بستری ،از مهمترین

عوامل بحرانزا در این بیمارستان است .درحقیقت ،بیشترین
شکاف مربوط به عوامل فیزیکی(محسوس) است.

شاهین و ابوالحسنی( ،)1389پژوهشی با عنوان «بررسی

4. Accountability

1. Heas

5. Assurance

2. Physical Dimensions

6. Empathy

3. Credibility
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مدل سروکوال» ،ارائه دادند .در این پژوهش ،نمونۀ آماری،

در بیمارستان افشار یزد ،با استفاده از مدل سروکوال» انجام
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سنجش تفاوت مشخصات کیفیتی خدمات و نحوۀ ارائه در

در این کشور ارزیابی کردند .نتایج این پژوهش نشان داد که

شهر اصفهان» انجام داده است .از نظر ایشان ،برای هر

و خدمات مورد انتظار در بیمه ،از دیدگاه مشتریان ،وجود دارد

سازمانهای خدماتی بیمه ،با استفاده از مدل سروکوال در

سازمانی ،چه در حوزۀ محصول و چه در حوزۀ خدمات ،یافتن

موارد بحرانی عملکرد ،امری ضروری است.

و مشتریان از خدمات بیمهای ارائهشده در این کشور ،رضایت
چندانی ندارند.

رضایی گلآباد( ،)1386پژوهشی با عنوان «بررسی میزان

شمسالزمان )2012(4پژوهشی با عنوان «رضایت

سروکوال» انجام داده است .نتایج حاصل از آزمون فرضیات

پژوهش نشان داد که مشتریان از کیفیت خدمات بیمۀ عمر

شکاف کیفیت خدمات در شرکت بیمۀ ایران ،با استفاده از مدل

پژوهش ،با استفاده از آزمون تی دو ،نمونهای نشان میدهد
که کیفیت خدمات شرکت بیمۀ ایران نتوانسته است ،انتظارات

بیمهگذاران خود را برآورده سازد .کمترین میزان شکاف،
مربوط به مؤلفههای همدلی و پاسخگویی است .همچنین،
نتایج حاصل از آزمون فریدمن برای تعیین مؤلفهها ،نشان
میدهد که از دیدگاه بیمهگذاران شرکت بیمۀ ایران ،مؤلفۀ

همدلی دارای بیشترین اولویت و عوامل ملموس دارای
کمترین اولویت است.

مشتریان از بیمۀ عمر در شعبۀ خولنا »5انجام داد .نتایج

این شرکت بیمه ،رضایت ندارند و باید اقداماتی در راستای

جلب رضایت آنان ازسوی شرکت بیمۀ خولنا انجام گیرد .آنان
در راستای بهبود خدمات به مشتریان ،آموزش به کارمندان در
زمینۀ نحوۀ برخورد با مشتری و ارائۀ خدمات ،بهرهگیری از

فناوریهای اطالعات و ارتباطات و جلب اعتماد مشتریان در
ارائۀ خدمات ذکر شده را خواستار شدند.

 .5مدل مفهومی پژوهش

در حوزۀ پژوهشهای خارجی نیز ساندها 1و نیتو

برای انجام پژوهشهای علمی و نظاممند ،چارچوبی

خدمات بیمۀ عمر در هند» انجام دادند .آنها در این پژوهش،

مفهومی» نامیده میشود .چارچوب(مدل) مفهومی ،الگویی

نتایج پژوهش آنان نشان داد که کارآیی ،عملکرد و برتری

که در ایجاد مسئله ،مهم تشخیص داده شدهاند ،نظریهپردازی

باال ،)2013(2پژوهشی با عنوان «درک مشتریان از کیفیت

 337نفر از بیمهگذاران بیمۀ عمر را مورد مطالعه قرار دادند.
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تفاوت معناداری از نظر آماری بین کیفیت خدمات ادراکشده

فیزیکی و اخالقی شرکتهای بیمۀ عمر بر درک مشتریان
از کیفیت خدمات بیمۀ عمر اثرگذار است .به عبارتی ،هرچقدر

شرکتهای بیمه از دیدگاه مشتریان ،عملکرد و کارآیی بهتر
و نیز تجهیزات مناسبتر و کافی داشته باشند ،بهعالوه ،به

وعدههای خود عمل کنند و به تعهدات اخالقی خود پایبند
باشند ،کیفیت خدماتشان بهتر ارزیابی میشود.

علمی و نظری مورد نیاز است ،که بهاصطالح« ،مدل
است که فرد پژوهشگر ،براساس آن ،دربارۀ روابط بین عواملی

میکند(خاکی.)1387 ،

در این پژوهش ،از مدل مفهومی سروکوال()SERVQUAL

استفاده شده است .این مدل ،پس از مطالعات پاراسورامان و

همکارانش به ابزار استانداردی برای اندازهگیری کیفیت
خدمات تبدیل شد .این ابزار ،در ادبیات کیفیت خدمات ،با نام

«سروکوال» مصطلح شده است .در پژوهشهای اولیه در زمینۀ

گوالتی 3و همکاران( ،)2012پژوهشی با عنوان «رضایت

کیفیت خدمات ،توجه زیادی به مسئلۀ ارزیابی داشتند .بهدنبال

آنها از پرسشنامهای که براساس مدل سروکوال ساخته شده

سال  ،1985توجهات روی عوامل تعیینکنندۀ خدمات با تأکید

مشتریان و کیفیت خدمات بیمهای در کشور هند» انجام دادند.
بود ،کیفیت خدمات ادراکشده و مورد انتظا ِر مشتریان بیمه را

معرفی مدل سروکوال ازسوی پاراسورامان و همکارانش ،در

ویژه روی فرایند ارائۀ خدمات متمرکز شد(زیویار و همکاران،

4. Shamsuzzaman, Md.

1. Sandhu, H. S.

5. Khulna

2. Neetu Bala, Ms.
3. Gulati, K.
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 .)1391در پژوهش حاضر ،تأثیر هریک از ابعاد پنجگانۀ مدل سروکوال(موارد محسوس ،قابلیت اطمینان ،پاسخگویی ،ضمانت،
همدلی) بر روی رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت مورد مطالعه(شرکت بیمۀ نوین) سنجیده شده است .در شکل ،1مدل

مفهومی پژوهش حاضر نشان داده شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش ،مدل سرو کوال

 .6فرضیههای پژوهش

منبع :پاراسورامان و همکاران1985 ،

 .2-6فرضیههای فرعی

فرعی است .فرضیههای فرعی ،متناظر با ابعاد پنجگانۀ مدل

 .2بعد قابلیت اطمینان(اعتبار) بر رضایتمندی بیمه

شکل گرفته ،مشتمل بر دو فرضیۀ اصلی و پنج فرضیۀ
سروکوال است .وزن تمامی فرضیههای فرعی ،یکسان درنظر
گرفته شده است.

 .1-6فرضیههای اصلی

بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر دارد.
گذاران بیمه عمر در شرکت بیمه نوین تأثیر دارد.

 .3بعد پاسخگویی بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر

در شرکت بیمۀ نوین تأثیر دارد.

 .4بعد تضمین(ضمانت) بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ

 .1ابعاد کیفیت خدمات بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ

عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر دارد.

 .2بین انتظارات و ادراکات بیمهگذاران بیمۀ عمر نسبت

شرکت بیمۀ نوین تأثیر دارد.

عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر دارد.

به کیفیت خدمات در شرکت بیمۀ نوین ،اختالف معناداری

وجود دارد.

 .5بعد همدلی بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در

 .7روش پژوهش

این پژوهش ازلحاظ هدف ،از نوع کاربردی است و از نظر

پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار ،سال ششم ،شماره دوازدهم ،زمستان 1394

فرضیههای پژوهش حاضر که براساس مدل مفهومی

 .1بعد موارد محسوس(بعد فیزیکی) بر رضایتمندی
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روش ،توصیفی ،از نوع پیمایشی یا زمینهیابی

 SPSSتجزیه و تحليل شده است.

است .در این پژوهش ،ابتدا به روش کتابخانهای ،منابع و

مقاالت و اسناد و مدارک مرتبط با موضوع ،مطالعه و سپس
به روش میدانی و به کمک پرسشنامه ،اطالعات مورد نیاز،

جمعآوری میشود .جامعۀ آماری پژوهش حاضر ،شامل کلیۀ
مشتریان و مراجعانی است که از خدمات بیمۀ عمر شرکت

بیمۀ نوین در شهر تهران استفاده میکنند .روش نمونهگیری

که در این پژوهش بهکار رفته است ،نمونهگیری تصادفی

ساده است .برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده

شده است .باتوجه به نامحدودبودن جامعۀ آماری مورد نظر،

تعداد نمونه ،برابر  385نفر از افراد جامعۀ حاضر است .براي
افزايش نرخ بازگشت و همچنين ،افزايش دقت در دیدگاههای
ارائهشده ،پرسشنامهها براي  400نفر از افراد ارسال شد و

 .8روایی و پایایی ابزار گردآوری دادهها
 .1-8روایی(اعتبار) 1ابزار پژوهش

ابزار اندازهگيري تا چه حد ،ویژگی مورد نظر را ميسنجد؟

پاسخ به اين سؤالف روايي يا اعتبار ابزار را نشان ميدهد(سرمد

و همکاران .)1385 ،موضوع روایی از آن نظر اهمیت دارد که
اندازهگیریهای نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی

را بیارزش و ناروا سازد(خاکی .)1387 ،در این پژوهش از روایی

صوری (نظرخواهی از استادان و متخصصان) استفاده شده
است .به اين صورت كه پرسشنامه به تعدادي از صاحبنظران

و پژوهشگران در زمينۀ پژوهش داده شد و در رابطه با ميزان

درنهایت 361 ،پرسشنامۀ سالم و قابل تحلیل ،جمعآوری شد.

درستي و شفافيت سؤاالت پرسشنامه ،نظرخواهي بهعمل آمد.

بررسي و دادهها با استفاده از نرمافزار  SMART PLSو

 .2-8پایایی(قابلیت اعتماد) 2ابزار پژوهش

نتايج پژوهش ،با استفاده از روش مدل معادالت ساختاري،

همچنين ،پاسخ به سؤال زير نيز قابلیت اعتماد و پايايي

ابزار را نشان خواهد داد:
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جدول  .1تعداد سؤاالت هریک از متغیرهای پژوهش در پرسشنامه و میزان آلفای کرونباخ برای هریک از متغیرهای پژوهش منبع :یافتههای پژوهش

2. Reliabity

1. Validity

بررسی عوامل مؤثر بررضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر ،با استفاده از مدل سروکوال (مطالعۀ موردی :شرکت بیمۀ نوین)

ابزار اندازهگيري در شرايط يكسان تا چه اندازه نتايج

يكساني را بهدست خواهد داد؟ در پایایی ،مقصود آن است
که اگر ابزار اندازهگیری را در یک فاصلۀ زمانی کوتاه ،چندین

بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ،نتایج حاصل ،نزدیک به

هم باشد .برای اندازهگیری پایایی از شاخصی به نام «ضریب
پایایی» استفاده میکنیم و اندازۀ آن ،بهطور معمول ،بین صفر

و یک است .ضریب پایایی صفر ،معرف عدم پایایی و ضریب
پایایی یک ،معرف پایایی کامل است(خاکی .)1387 ،در این

پژوهش ،برای سنجش پایایی متغیرهای پژوهش ،از روش
پایداری درونی با ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است.

در پژوهش حاضر ،قبل از مرحلۀ اصلی جمعآوری دادهها،

 30پرسشنامه بهطور نمونه بین افراد جامعه ،توزیع و ازطریق
محاسبۀ مقدار آلفای کرونباخ ،میزان پایایی ابزار پژوهش

بهدست آمد .مقدار آلفای کرونباخ در پرسشنامۀ کلی0/901 ،

بود که درنهایت ،باتوجه به مطالب ذکرشده ،حاکی از پایایی
خوب پرسشنامۀ پژوهش است .با انجام پیشآزمون ،نتایج

آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش در جدول  1نشان
داده شده است.
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بیشترین فراوانی را گروه سنی  30تا  40سال تشکیل دادهاند
که  %33/3اعضای نمونه را شامل میشوند %13/3 .افراد

کمتر از  30سال سن داشتهاند.

بهلحاظ تحصیالت % 13/3 :افراد ،دارای تحصیالت

فوقلیسانس بودهاند و  % 43/3اعضای نمونه را افراد با

تحصیالت لیسانس تشکیل دادهاند که باالترین درصد و
فراوانی را در بین ردههای تحصیلی داشتهاند %20 .افراد

فوقدیپلم و کمتر از  %24اعضای نمونه نیز مدرک دیپلم

داشتهاند و همانطور که مالحظه میشود ،بهلحاظ تحصیلی،
بیش از  %56افراد دارای تحصیالت لیسانس و باالتر بودهاند
که نشاندهندۀ سطح باالی تحصیالت پاسخدهندگان بوده

است.

از نظر وضعیت تأهل %90 ،از نمونۀ آماري اين پژوهش

را متأهالن و  %10بقیه را مجردان تشکیل دادهاند.
 .2-9آزمون نرمالبودن مؤلفهها

یکی از تقسیمبندیهای رایج آمار ،تقسیمبندی آن به

آمار پارامتریک و آمار ناپارامتریک است .آمار پارامتريک،

مستلزم پيشفرضهایي دربارۀ جامعهاي است که از آن،

 .9تجزیه و تحلیل دادهها

نمونهگيري انجام گرفته است .بهعنوان مهمترين پيشفرض

از نظر جنسیت %70 ،از نمونۀ آماري اين پژوهش را

توزيع نيست .براي بررسي نرمالبودن مؤلفههای ابعاد الگو،

از نظر سنی ،بیشترین درصد مشارکت  % 53/3را

 ،2مشاهده میشود ،چون مقدار سطح معنيداري در تمامی

پاسخدهندگان

مردان و  %30بقیه را زنان تشکیل دادهاند.

ردۀ سنی باالی  40سال داشته است .دومین ردۀ سنی ،با

است ،اما آمار ناپارامتريک ،مستلزم هيچگونه فرضي دربارۀ
از آزمون كلموگروف اسميرنوف استفاده شد .باتوجه به جدول

متغیرها باالتر از مقدار خطای  0/05است ،يعني مؤلفههای

پژوهش همگی نرمال هستند.

جدول  .2نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای پژوهش

منبع  :یافتههای پژوهش
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 .1-9نتایـج توصیفی ویژگیهـای دموگرافیک

در آمار پارامتریک ،فرض میشود که توزيع جامعه نرمال

دکترعلی دهقانی ،دکتر ابراهیم عباسی ،آتوسا حاجیباقر زنجانی

68

 .3-9ضرایب همبستگی پیرسون

پيرسون استفاده ميشود.

در جدول  ،3رابطۀ خطي بين متغيرها بررسی شده است.

ضريب همبستگي پيرسون ،مشهورترين ضريب

اگر افزايش يا کاهش يکي از متغيرها ،باعث افزايش يا

بين  -1و  +1را ميگيرد .هرچقدر مطلق اين ضريب بزرگتر

رابطۀ بين دو يا چند متغير را «همبستگي» گويند .همچنين،

کاهش ديگری شود ،آن را «همبستگي مثبت»(مستقيم) ،و
اگر افزايش يکي ،باعث کاهش ديگري و برعکس شود ،آن

را «همبستگي منفي»(غيرمستقيم) مینامند .شایان ذکر است

که ضريب همبستگي ،شاخصي آماري براي نشاندادن شدت

و حدود همبستگي است .باتوجه به اينکه دادههاي حاصل
از جمعآوري پرسشنامهها از نوع دادههاي رتبهاي است،
اما متغيرهاي ناشي از آنها که از ميانگين دادههاي رتبهاي

بهدست ميآيد ،ماهيت ك ّمي پيدا ميکند ،از همبستگي

همبستگي است و بهگونهاي تعريف شده است كه مقادير
باشد ،شدت رابطه بيشتر است و عالمت آن نيز جهت رابطه را
نشان ميدهد .ضریب مثبت ،نشاندهندۀ رابطۀ مستقیم بین

دو متغیر و ضریب منفی ،نشاندهندۀ رابطۀ عکس بین دو
متغیر است .روی قطر اصلی این ماتریس ،ریشۀ دوم میانگین
واریانس تبیین شده( )AVEنشان داده شده است .الزمۀ تأیید

روایی منفک بیشتربودن مقدار ریشۀ دوم میانگین واریانس

تبیینشده( ،)AVEاز تمامی ضرایب همبستگی متغیر مربوط
با باقی متغیرها است.
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جدول  .3ضرایب همبستگی و شاخص روایی منفک

منبع  :یافتههای پژوهش
قطر اصلی ریشۀ دوم میانگین واریانس تبیینشده( )AVEرا نشان میدهد.

 .10نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش حاضر ،مشتمل بر دو فرضیۀ

تأثیر معنیداری دارد.

اصلی ،یک فرضیۀ مرتبط با تأثیر ابعاد کیفیت خدمات بر
رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر و فرضیۀ دیگر مربوط به

جدول  .4نتایج معادالت ساختاری

بررسی شکاف بین انتطارات و ادراکات بیمهگذاران بیمۀ عمر

در شرکت بیمه نوین از خدمات ارائه شده است .بهعالوه ،پنج
فرضیۀ فرعی نیز درنظر گرفته شده است .فرضیههای فرعی

متناظر با ابعاد پنجگانۀ مدل سروکوال است .تجزیه و تحلیل
یافتههای مربوط به پژوهش حاضر ،بیانگر تأیید فرضیۀ اصلی

اول است ،باتوجه به نتایج حاصل از جدول  ،4کیفیت خدمات

بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین،

منبع :یافتههای پژوهش

بررسی عوامل مؤثر بررضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر ،با استفاده از مدل سروکوال (مطالعۀ موردی :شرکت بیمۀ نوین)
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ضريب تعیین اين رابطه 0/498 ،شده است .ضریب تعیین ،نشان میدهد که متغیر مستقل ،چند درصد از تغییرات متغیر وابسته

را توضیح میدهد و تبیین میکند .بر این اساس ،متغير کیفیت خدمات ،بهتنهایی توانسته است  %49/8از تغييرات رضایتمندی

بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین را پيشبيني كند.

جدول  .5نتایج معادالت ساختاری جهت بررسی روابط بین متغیرها

منبع  :یافتههای پژوهش

باتوجه به نتایج حاصل از یافتههای پژوهش(جدول ،)5

عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر معناداری دارد» ،تأیید ميشود.

بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر ندارد .با احتمال 0/95

رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر

موارد محسوس(بعد فیزیکی) بر رضایتمندی بیمهگذاران
ادعاي پژوهش ،مبني بر اينكه «موارد محسوس(فیزیکی)
بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین

تأثیر معناداری دارد» ،رد ميشود .بعد قابلیت اطمینان بر
رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر

دارد .براساس نتایج ،ميزان اثر محاسبهشده ،قابلیت اطمینان
بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین،

باوجود ضریب بتای مثبت ،میتوان گفت ،پاسخگویی بر
مستقیم و مثبت دارد .ميزان اثر محاسبهشده ،تضمین(ضمانت)

بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین،
برابر با  0/279است .باتوجه به اينكه سطح معنیداری 0/000

و كمتر از  0/05است( ،) 0/05با احتمال  ،0/95ادعاي محقق
مبني بر اينكه «تضمین(ضمانت) بر رضایتمندی بیمهگذاران
بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر معناداری دارد»،

مبني بر اينكه «قابلیت اطمینان بررضایتمندی بیمهگذاران

شرکت بیمۀ نوین تأثیر مستقیم و مثبت دارد.

و كمتر از  0/05است( ،) 0/05با احتمال  0/95ادعاي محقق،
بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر معنیداری دارد» تأیيد

ميشود.

تضمین(ضمانت) بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در
درخصوص بعد همدلی ،ميزان اثر محاسبهشدۀ همدلی بر

رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین ،برابر

باتوجه به وجود ضریب بتای مثبت ،میتوان گفت ،قابلیت

با  0/202است .كه باتوجه به اينكه سطح معنیداری 0/000

بیمۀ نوین تأثیر مستقیم و مثبت دارد .بهعالوه ،نتايج جدول

مبني بر «همدلی بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در

اطمینان بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت
 ،5بيانگر اين است كه ميزان اثر محاسبهشده ،پاسخگویی بر

و كمتر از  0/05است(  ،) 0/05با احتمال  0/95ادعاي محقق
شرکت بیمۀ نوین ،تأثیر معناداری دارد» ،تأیيد ميشود .باوجود

رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین ،برابر

ضریب بتای مثبت ،میتوان گفت ،همدلی بر رضایتمندی

كمتر از  0/05است( ،) 0/05با احتمال  ،0/95ادعاي محقق

مثبت دارد.

با  0/313است .باتوجه به اينكه سطح معنیداری  0/000و
مبني بر اينكه «پاسخگویی بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ

بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین تأثیر مستقیم و
ضریب تعیین برای متغیر رضایتمندی بیمهگذاران
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برابر با  0/217است .باتوجه به اينكه سطح معنیداری ،0/000

تأیيد ميشود .باوجود ضریب بتای مثبت ،میتوان گفت،
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بیمۀ عمر ،برابر  0/594شده است .بنابراین ،هر پنج بعد

متفاوت با يكديگر داشته باشیم ،از اين ابزار استفاده میکنیم.

تغییرات متغیر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر را توضیح

متغیر برای یک گروه پاسخدهنده است ،بنابراین ،این متغیرها

را بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر متغیر پاسخگویی

آزمون مقایسۀ زوجها است .اطالعات بهدستآمده از آزمون t

متغیر کیفیت خدمات ،رویهمرفته ،توانستهاند  %59/4از

دهند .باتوجه به ضریب مسیر ،میتوان گفت ،بیشترین تأثیر
داشته است(بدون درنظرگرفتن عالمت پشت ضریب ،بتای

بزرگتری دارد) .سهم فیزیکی از بقیه کمتر بوده است.

بهدلیل اینکه متغیرهای این پژوهش ،بهصورت یک جفت

به هم وابسته هستند و آزمون مورد استفاده برای این فرضیه،

زوجی ،با بهکارگیری نرمافزار  ،SPSSارزیابی شد .اگر مقدار
سطح معناداری ( ،)Sigبیشتر از  %5شود ،میتوان گفت در

درنهایت ،بین انتظارات و ادراکات مشتریان نسبت به

سطح اطمینان  ، %95میزان انتظارات مشتریان با ادراکات

وجود دارد .نتایج آزمون  Tزوجی 1برای بررسی شکاف بین

سطح معناداری ( )Sigکمتر از  %5شود ،میتوان گفت ،در

کیفیت خدمات بیمۀ عمر شرکت بیمۀ نوین ،اختالف معناداری
ادراکات مشتریان و انتظارات مشتریان بهکار برده میشود.

هرگاه قصد مقايسۀ میانگینهای يك نمونه را در دو وضعيت

مشتریان ،تفاوت معناداری ندارد .ولی درصورتیکه مقدار

سطح اطمینان  ،%95انتظارات مشتریان با ادراکات آنان از

کیفیت خدمات ،تفاوت معناداری دارد.
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جدول  .6نتایج توصیفی مربوط به انتظارات و ادراکات بیمهگذاران بیمۀ عمر شرکت بیمۀ نوین

منبع  :یافتههای پژوهش

نتایج نشان میدهد که بین ابعاد قابلیت اطمینان،

پاسخگویی ،تضمین و همدلی ،شکاف بین انتظارات مشتریان

و ادراکات مشتریان ،معنیدار شده است(سطح اطمینان ،کمتر
از  0/05شده است) .و باتوجه به فاصلۀ اطمینان و دیگر

شاخصها ،میتوان گفت که انتظارات مشتریان از ادراکات

آنان باالتر است .باتوجه به مقدار میانگین اختالفات ،میتوان

گفت ،بیشترین شکاف مربوط به همدلی ،و کمترین شکاف
مربوط به بعد فیزیکی بوده است.

شکاف مربوط به بعد فیزیکی در سطح اطمینان % 95

معنادار نشده است(مقدار سطح معناداری ،بیشتر از  0/05شده

1. Paired-sample T. Test
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است)؛ بنابراین ،در بعد فیزیکی ،بین انتظارات مشتریان و ادراکات آنان تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول  .7نتایج آزمون  tزوجی

منبع :یافتههای پژوهش

نمودار  ،1نشاندهندۀ میزان شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمهگذاران بیمۀ عمر از خدمات در شرکت بیمۀ نوین است.

منبع :یافتههای پژوهش

 .11جمعبندی و نتیجهگیری

آگاهی بیمهگذاران از کیفیت خدمات سایر شرکتهای بیمه

آنچه از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت ،این است که

افزایش یافته و با افزایش تعداد رقبا ،مراجعهکنندگان ،دیگر

نيازها و خواستههاي بیمهگذاران را بهدرستي بشناسند .گاهي

داشتن رویکر ِد بهبود
وضع رقابتی ،برای شرکتهای بیمه،
ِ
کیفیت خدمات ،مناسبترین راهبرد است .بنابراین ،ضرورت

سازمانهاي خدماتي ،ازجمله شرکتهای بیمه بايد تالش کنند،

اين سازمانها ،خود تشخيص ميدهند که چه چيزي براي

مشتريان حایز اهميت است .اما باید درنظر داشت که تشخيص

بيشترشدن فاصله بين
نادرست ،سبب نارضايتي مشتريان و
ِ
رضايت واقعي مشتري و رضايت مطلوب خواهد شد .میزان

مانند گذشته ،پذیرای هر خدمتی نیستند .از این رو ،در چنین

دارد که کیفیت خدمات ،بهطور مستمر و منظم ،ارزیابی و
سنجیده شود .با بهکارگيري مدل سروکوال و ارزيابي کيفيت

خدمات از ديدگاه مشتري و نیز با برنامهريزي صحيح ،اصالح
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نابسامانيها و درنهايت ،بهبود کيفيت خدمات و افزایش

کارمندان و مدیران شرکتهای بیمه با بیمهگذاران ،به شناسایی

یافتههای این پژوهش میتواند به شرکت بیمۀ مورد

رفع این نیازها کمک میکند و موجب افزایش رضایتمندی

بهدست آورند؛ و انتظارات و ادراکات بیمهگذاران بیمه عمر را

شکاف بین انتظارات و ادراکات بیمهگذاران در بعد همدلی

رضایتمندی مشتریان(بیمهگذاران) ،ممکن خواهد شد.

مطالعه ،کمک کند که تصویری کلی از کیفیت خدمات خود
مقایسه کنند .بیتردید ،شناسایی عوامل مسئلهساز و بحرانزا

که موجب ایجاد شکاف شدهاند ،میتواند در هدایت برنامههای

بیمه و تدوین استراتژیهای کارساز برای محدودکردن شکاف

کیفیت ،راهگشا باشد .نتایج این پژوهش نشان میدهد که
بعد فیزیکی بر رضایتمندی بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت

بیمهگذاران از کیفیت خدمات شرکتهای بیمه و کاهش

میشود .البته باید توجه داشت که بین انتظارات و ادراکات
بیمهگذاران(بیمۀ عمر شرکت بیمۀ نوین) ،در سایر ابعاد مدل
سروکوال(بهاستثنای بعد فیزیکی) ،شکاف وجود دارد .برای
رفع شکاف موجود وافزایش رضایتمندی هرچه بیشتر

بیمهگذاران ،شرکت در هر بعد میتواند به موارد زیر توجه کند:

بیمۀ نوین تأثیر نداشته است و شکاف چندانی بین انتظارات

بعد قابلیت اطمینان(اعتبار) :انجام خدمات وعده داده

این امر موجب میشود که بعد فیزیکی (محسوسات) ،اولویت

فرصت و بدون فوت وقت ،ثبت سوایق بیمهگذاران بدون خطا،

و ادراکات از کیفیت خدمات در بعد فیزیکی دیده نمیشود.
کمتری نسبت به سایر ابعاد مدل سروکوال داشته باشد.

شده به بیمهگذاران در زمان معین ،انجام اصالحات در اولین
دقیق انجام کار به بیمهگذاران.
دادن ِ
اطالع ِ
زمان ِ

باتوجه به کماهمیتبودن موارد محسوس در رضایتمندی

بعد پاسخگویی :توضیح کارکنان دربارۀ خدمات

انتظارات و ادراکات بیمهگذاران بیمۀ عمر این شرکت در این

به بیمهگذاران ،تمایل همیشگی کارکنان برای خدمت به

این موضوع اختصاص دهد .این موضوع بهدلیل متفاوتبودن

بعد تضمین(ضمانت) :رفتار کارکنان با بیمهگذاران

بیمهگذاران بیمۀ عمر در شرکت بیمۀ نوین و نبو ِد شکاف بین

بعد ،پیشنهاد میشود که شرکت ،هزینههای کمتری را به
ماهیت بیمۀ عمر است؛ زیرا که ماهیت این رشتۀ بیمهای،
بهگونهای است که اکثر خدمات به بیمهگذاران بهصورت
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نیازهای بیمهگذاران و درک این نیازها و ارائۀ راهکارهایی برای

غیرحضوری انجام میشود.

ارائهشده ازسوی شرکت به بیمهگذاران ،ارائۀ خدمات فوری
وجدان کاری در کارکنان.
بیمهگذاران و وجود حس
ِ

بهگونهای باشد که بهمرور در بیمهگذاران امنیت خاطر و اعتماد

نسبت به شرکت ایجاد شود .رفتار کارکنان با بیمهگذاران
همواره مؤدبانه و با احترام باشد؛ کارکنان بهگونهای آموزش

در این پژوهش ،بیشترین شکاف بین انتظارات و ادراکات

ببینند که دانش کافی را برای پاسخگویی به سؤاالت

نامناسببودن همدلی در مقایسه با سایر مؤلفهها است .برای

رعایت موارد ذکرشده میتواند به افزایش رضایتمندی

در بعد همدلی است .شکاف باالي مؤلفۀ همدلی نشاندهندۀ
کاهش این شکاف ،کارکنان باید به بیمهگذاران توجه شخصی
نمایند و خواستار ارائه بهترین منابع و خدمات به مشتریان

باشند و به نیازهای شخصی بیمه گذاران توجه کنند و از

بیمهگذاران ،حمایت معنوي همهجانبهای انجام دهند .رعایت

این امور ،در بهبود کیفیت خدمات و رضایتمندی بیمهگذاران

و کاهش شکاف در بعد همدلی مؤثر است.

برای افزایش کیفیت خدمات و جلب رضایت بیمهگذاران،

ضروری است که مدیران شرکتهای بیمه و کارمندان با
بیمهگذاران بهطور مداوم در تماس باشند .ارتباط مداوم بین

بیمهگذاران داشته باشند.

بیمهگذاران از کیفیت خدمات منجر شود؛ زیرا که مالک واقعی
ارزش یک شرکت ،از نظر جامعه ،رضایت مشتری است .درجة
رضایت مشتریان ،عالوه بر اینکه به سازمان عرضهکننده در

دستیابی به بخشی از اهداف ،کمک میکند ،امکان اصالح و

بهبود کیفیت را هم برای سازمان عرضهکننده فراهم میآورد.
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