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 چکیده

استان خراسان رضوی با هدف بررسی تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا  حاضر تحقیق

پیمایشی می باشد.  -است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی  شده انجام

نفر کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه آسیا مستقر در استان خراسان رضوی بوده که  626جامعه آماری این تحقیق شامل 

نفر برآورد شده است. پرسشنامه بر اساس مولفه های بازاریابی  240ول کرجسی و مورگان برابر حجم نمونه با استفاده از فرم

داخلی بکار گرفته شده در مطالعه بنسل، و شاخص سازی برای هرکدام از مولفه های مذکور، تهیه شده است. برای تجزیه و 

مار توصیفی و استنباطی استفاده گردید که نتایج بیانگر در دو بخش آ Spssو  Lisrelتحلیل داده های این تحقیق از نرم افزار 

تاثیر مستقیم و مثبت ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی می باشد. 

ت، امنیت دهی، توانمندسازی کارکنان، تسهیم اطالعاهمچنین طبق نتایج آزمون فریدمن مشخص گردید ابعاد: نظام پاداش

شغلی، آموزشهای متنوع و گسترده و کاهش فاصله طبقاتی، به ترتیب در اولویت و اهمیت اول تا ششم برای تاثیر بر افزایش 

 فروش بیمه قرار می گیرند.

 

 بازاریابی داخلی، افزایش فروش، نظام پاداش دهی، توانمندسازی، بیمه آسیا.های کلیدی: واژه
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 . مقدمه1

 است داده نشان پیشین تحقیقات دارند. آنها خدمات کیفیت ویژه به سازمانها، اهداف تحقق در مهمی نقش ارکنانک امروزه

 می مشتری با مستقیم ارتباط در که افرادی و مشتری بر موثر کارکنان ویژه به کارکنان تاثیر تحت سازمانها خدمات کیفیت

 تحقیقات خدماتی، سازمانهای خصوص به سازمانها در کارکنان های خروجی اهمیت و نقش شدن مطرح با دارد. قرار باشند

 به مربوط مباحث اخیر دهه های در رو این است. از گرفته صورت آن بر موثر عوامل و خروجی ها گونه این روی بر وسیعی

مرکز به روابط درونی مناسب مت بازاریابی داخلی،است.  شده مطرح داخلی مشتریان عنوان به کارکنان به نگاه و داخلی بازاریابی

مشتری محور بین کارکنان در تماس با مشتریان  بنابراین یک رویکرد خدمت محور و ،بین افراد درهمه سطوح سازمان است

 بازاریابی داخلی به عنوان یک فرایند مدیریتی جامع عمل می کند که وظایف چند گانه سازمان را در دو مسیر، .ایجاد می شود

فرایندهای و  کسب وکار وفعالیت ها، اوال باعث می شود که همه کارکنان در سطوح مختلف سازمان،. ارچه می کندتلفیق و یکپ

 موجب می شود همه کارکنان برای فعالیت در یک طریق خدمت محور، ثانیا ،مختلف در متن یک محیط را درک وتجربه کنند

 توسعه، که کار جذب،داند میخلی را نوعی فلسفه مدیریت استراتژیک بازاریابی دا ،(1995) 1دنیس آماده و انگیزه مند شوند.

-انگیزه مند کردن و حفظ کارکنان مهم و برجسته را با فراهم کردن محیط کار باکیفیت و تامین نیاز کارکنان به انجام می

نیاز مشتریان پس از نیاز کارکنان  کنند که، عنوان می2روزنبلوث و پیترز (.1389رایج، آقامیری و یزدانی،  جوادیان،سیدرساند)

بخشی برآورده شده شود که نیاز کارکنان به صورت رضایتگیرد، زیرا نیازهای مشتریان زمانی با موفقیت برآورده میقرار می

 ..(1388نخستین بازار سازمان به شمار می آیند )براتی،  در واقع مفهوم بازاریابی داخلی این است که کارکنان سازمان،. باشد

 زنجیره تراثربخش مدیریت یا مشتری، و بر کارکنان موثر نیازهای ارضای برای یک شرکت تالش توانمی را داخلی بازاریابی

 کارکنان رضایتمندی از اطمینان ایجاد واقع در داخلی بازاریابی هدف نمود. تعریف همکاران، بین ارتباطات در و خدمت -ارزش

 صورت به امر این که است، سازمان خارجی مشتریان رضایت به دستیابی منظور به خدمات و تمحصوال کیفیت توسعه و سازمان

دارد. از نتایج تحقیقات پیشین که تاکنون انجام شده  جریان سازمان مشتریان خارجی سمت به داخلی مشتریان از فرآیندی

تی بر افزایش فروش تاثیر مستقیم و مثبت داشته است، می توان به این واقعیت رسید که بازاریابی داخلی بطور مستقیم بایس

باشد؛ چرا که تمامی عوامل و مفاهیم رضایت مشتری، کیفیت خدمات، کیفیت عملکرد، تعهدسازمانی، رفتار شهروندی سازمانی 

د، در نهایت منجر به بکارگرفته شده ان و .... که در اکثر تحقیقات بعنوان متغیر وابسته و مرتبط یا تاثیر پذیر از بازاریابی داخلی

بر افزایش  داخلی بازاریابی میزان تاثیر برآنیم تا با بررسی تحقیق در این افزایش فروش و سودآوری سازمان خواهند شد. لذا

 های بهتر در صنعت بیمه دست یابیم.گیریفروش بیمه آسیا در استان خراسان رضوی، به نتایج موثر و راهگشا برای تصمیم

 پیشینه تحقیقمبانی نظری و 

 در سازمانی های بر مقاومت غلبه جهت بازاریابی همانند رویکرد یک از استفاده با شده ریزی برنامه تالش را یک داخلی بازاریابی

 بخش اثر اجرای درجهت کارکنان کردن یکپارچه و ای وظیفه بین هماهنگی و کردن مند کردن، انگیزه متوازن و تغییر برابر

 باشد می محور و مشتری انگیزه با ایجادکارکنان فرایند ازطریق مشتری رضایت ایجاد منظور به ای وظیفه و یشرکت استراتژیهای

(، 2001بر اساس مدل بنسل، مندلسون و شارما )به طور کلی عناصر اصلی بازاریابی داخلی سازمان را (. 2000)رفیق و احمد ، 

های های متنوع و گسترده، ارائه پاداش: امنیت شغلی، آموزشداز چندین جنبه مختلف می توان مورد بررسی قرار دا

های بازاریابی ابزارهای تاکتیکسخاوتمندانه، تسهیم اطالعات، توانمندسازی کارکنان و کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان. 

،  3)محصول: کارتی می باشدمعروف مک Pچهار های بازاریابی بیانگر  اساسی برای تأثیرگذاشتن بر مشتریان است. تاکتیک

-مرحله می 3بحث فروش یکی از اجزای پنج گانه ترویج است. فروش فرایندی است که دارای ، که (6و توزیع 5، ترویج 4قیمت

 سازی پیاده گفت توان می کلی طور به کسب رضایت مشتری.و  حلی برای رفع این نیازهاارائه راه، درک نیازهای مشتری: باشد

 گیری بهره ضمن که کند می هایی قابلیت و ها شایستگی به مجهز را ها سازمان این خدماتی، های سازمان در اخلید بازاریابی

                                                           
1-Dennis 

2 -Rosen bluth  & peters 
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. کما اینکه در تحقیقات زیادی ارتقای عملکرد را با سطح داشت خواهد دنبال به را ها آن عملکرد ارتقای محیطی، های فرصت از

 (.2011ران، و رشد فروش متناسب دانسته اند )ابزری و دیگ

 میانجی گرفتن نقش نظر در با خدمات کیفیت بر داخلی بازاریابی تأثیر (، در تحقیقی با عنوان بررسی1393صفری و رادی )

 دارد. معناداری و مثبت تأثیر خدمات کیفیت بر داخلی بازاریابی دادند که سازمانی، نشان تعهد و شهروندی رفتارهای

 استان جوانان و ورزش کل اداره گرایی درمشتری داخلی با بازاریابی ارتباط وان بررسی(، در تحقیقی با عن1393عباسی )

 اطالعات تسهیم کارکنان، توانمندسازی شغلی، امنیت آموزش، داخلی شامل بازاریابی ابعاد از برخی بین داد، اصفهان، نشان

 شت.دا وجود داری ومعنی مثبت گرایی ارتباط مشتری با استراتژی؛ و کارکنان

های و کسب مزیت رقابتی در شعب بانک داخلیابی یشناسایی و تعیین رابطه بین بازار (، در تحقیقی با عنوان1393ابراهیمی )

و ابعاد آن )شامل آموزش، پاداش، تسهیم اطالعات،  داخلیبی اوجود ارتباط معنی دار، بین بازارای ، بهملی شهر سنندج

 دست یافت.ه طبقاتی و امنیت شغلی( با کسب مزیت رقابتی در شعب بانکی توانمندسازی با کارکنان، کاهش فاصل

شغلی،  وابستگی و شغلی ای رضایتواسطه تاثیر سازمانی، تعهد بر داخلی بازاریابی موضوع تاثیر با تحقیقی (، در2010) 7تینگ

 که رسید نتیجه این به و یوان پرداختتا ابتدایی معلمان مدارس بین در سازمانی تعهد بر داخلی بازاریابی تاثیر بررسی به

  .دارد تاثیر سازمانی تعهد بر داخلی بازاریابی

 این نتایج کردند. بررسی را خدمات جدید عملکرد و داخلی بازاریابی میان ارتباط تحقیقی (، در2011) 8میراندا و سانچزهرناندز

 داخلی بازاریابی بر مبتنی نگرش و انسانی منابع مدیریت در های سازمانیتالش و بازاریابی های فعالیت دهدمی نشان تحقیق

 . شود می کیفیت و عملکرد خدمات افزایش باعث

 ایران هتلداری صنعت در دیدگاه بازارگرایی از سازمانی تعهد و داخلی بازاریابی رابطه بررسی به خود پژوهش (، در2011) 9ابزری

 .دارد تاثیر سازمانی تعهد بر بازارگرایی طریق از و غیرمستقیم و مستقیم طور هب داخلی بازاریابی حاصل نتایج اساس بر پرداخت.

 فرضیات تحقیق

بر اساس (، برای ابعاد متغیر مستقل بازاریابی داخلی، 2001) 10بنسل، مندلسون و شارما مدلتدوین فرضیه ها با استفاده از 

 فرضیه فرعی خواهد بود.شش فرضیه اصلی و  یک

 فرضیه اصلی تحقیق

 ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

 فرضیه های فرعی تحقیق

 امنیت شغلی کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. -1

وع کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و آموزشهای گسترده و متن -2

 مثبتی دارد.

کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی  میان تسهیم اطالعات در -3

 دارد.

مه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی نظام پاداش دهی به کارکنان بر افزایش فروش بی -4

 دارد.

                                                                                                                                                                                     
3- product  

4- price  

5- promotion  

6- place 

7 - Ting 

8 - Sanchez-Hernandez & Miranda 

9 - Abzari 

10 - Bansal , Mendelson & Sharma 
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 توانمندسازی کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. -5

سان رضوی تاثیر مستقیم و بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خرا کارکنان میان در کاهش فاصله طبقاتی -6

 مثبتی دارد.

 روش تحقیق

شود که در حوزه بازاریابی این تحقیق از نظر هدف باتوجه به اینکه منجر به افزایش دانش و درک بهتر و عمیق تر مشکالتی می

گرفته خواهد  های این تحقیق در جهت حل مشکالت موجود در بیمه آسیا بکارداخلی مطرح است، و همچنین از آنجا که یافته

 پیمایشی و از شاخه میدانی است. -شود. و از نظر روش و ماهیت از نوع توصیفیشد، از نوع کاربردی محسوب می

 متغیرهای تحقیق

 مستقل: در این تحقیق بازاریابی داخلی، متغیر مستقل می باشد که ابعاد آن به شرح زیر است:متغیر 

اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید کننده شرایط  احساس داشتن یک شغل مناسب وامنیت شغلی:  -1

 (.1379مناسب کارى در آن شغل )الوانی، 

وسیله ای برای شناسایی مسائل اجتماعی، اقتصادی  ورشد آگاهی و توانایی های بالقوه انسان آموزشهای متنوع و گسترده:  -2

 (.1390آنها ) دانش فرد و رشیدی، ی و فرهنگی جامعه و پی بردن به راه حل های مناسب برا

ایجاد سهولت در زمینه تصمیم  وجریان اطالعات در سازمان برای برقراری استفاده از روشهای مختلف، تسهیم اطالعات:  -3

 (.2000ی سازمان )رفیق و احمد ، ارتقای سطح تواناییها و گیری و یک مکانیسم مناسب بازخورد

)بنسل و  ایای باالتر از متوسط سطح صنعت و پرداخت متناسب با عملکرد و بهره وریارائه حقوق و مزنظام پاداش دهی:  -4

 (.2001دیگران ، 

 طریق از توانمندسازی«  نمودن مجاز یا ساختن قادر »است:  شده تعریف طور این توانمندسازیتوانمندسازی کارکنان:  -5

 بپیوندد واقعیت به بخش اثر بطور تواند می  لیتمسئو مناسب سطوح واگذاری جهت آنها آموزش و مناسب افراد استخدام

 (.1387، و همکاران دهقان)

باکاهش فاصله طبقاتی کارکنان، آنها می توانند به سادگی ایده هایشان را بیان کرده کاهش فاصله طبقاتی میان کارکنان:  -6

اوت مقام، کاهش تفاوت سطح حقوق و در نتیجه خالقیت، صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد. دو روش کاهش تف

و دستمزد در عرض سازمان و ایجاد سمبول های سازمانی در راستای ارتباطات سازمانی برمبنای توسعه فرهنگ صداقت 

 (.2001)بنسل و دیگران،   واعتماد و عدالت سازمانی است

 وابسته: در این تحقیق افزایش فروش متغیر وابسته است .متغیر 

 آماریجامعه و نمونه 

اعضای جامعه تحقیق کلیه کارکنان نمایندگی های بیمه آسیا مستقر در استان خراسان رضوی است که پس از اخذ اطالعات از 

نفر مشخص گردید. )استان خراسان رضوی دارای  626سرپرستی این بیمه در استان و سایت اصلی شرکت، تعداد افراد جامعه 

نمایندگی مشغول فعالیت می باشند و برای هر نمایندگی بطور  313در کل این شهرها شهر دارای نمایندگی بیمه آسیا و  23

 متوسط دونفر در نظر گرفته شد(.

نمونه آماری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و پس از محاسبه تعداد نمونه الزم انتخاب شد که برای این منظور 

ایندگی بیمه آسیا بودند، به عنوان یک خوشه در نظر گرفته شد. سپس پنج شهر ابتدا هرکدام از شهرهای استان که دارای نم

های منتخب آن شهرها، پرسشنامه توزیع گردید. که دارای بیشترین تعداد نمایندگی بودند، انتخاب و در بین کارکنان نمایندگی

تربت حیدریه و قوچان  -سبزوار -یشابورن -این پنج شهر به ترتیب با دارا بودن بیشترین تعداد نمایندگی، شهرهای مشهد

 نمایندگی می باشند.  18و  23 -37 – 55 – 131هرکدام با یک شعبه اصلی وتعداد 

 محاسبه شده  کوکران نمونه حجم تعیین فرمول بر اساسحجم نمونه 
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نفر از افراد جامعه آماری پرسشنامه توزیع شد که پس از خارج کردن  250زم، بین نفر بعنوان نمونه ال 240با احتساب    

پرسشنامه به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. برای تعیین نمایندگی های  240پرسشنامه های ناقص و مخدوش در مجموع، 

 منتخب هر شهر که برای توزیع پرسشنامه از روش نمونه گیری سیستماتیک استفاده شد.

 ابزار گردآوری داده ها

آوری داده و جمعای و برای نظرسنجی در این تحقیق برای تعاریف عملیاتی و شاخص سازی متغیرهای تحقیق از روش کتابخانه

شود. پرسشنامه مورد استفاده این تحقیق پس از مطالعات متعدد و مصاحبه با ابزار پرسشنامه استفاده می–ها از روش میدانی 

(، 2001و صاحب نظران مرتبط، بر اساس مولفه های بازاریابی داخلی بکار گرفته شده توسط بنسل، مندلسون و شارما )با افراد 

بعد ابعاد  6سوال است و  41و شاخص سازی برای هرکدام از مولفه های مذکور، تهیه و تدوین شده است. پرسشنامه دارای 

 است. گردیده ریزی گزینه ای لیکرت طرح 5با هر سوال بر اساس مقیاس  بازاریابی داخلی سنجیده می شود. گویه های مرتبط

 روش تجزیه و تحلیل داده ها و مدل های پژوهش

برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. در بخش توصیفی، 

اسمیرنف برای  -گردید. در بخش آمار استنباطی از آزمون های کولوموگروفجداول توزیع فراوانی و شاخصهای مرکزی بررسی 

و لیزرل استفاده  Spssها با کمک نرم افزار تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون های معادالت ساختاری برای پاسخ به فرضیه

مدل معادالت داخلی می پردازیم. همچنین با استفاده از آزمون فریدمن به اولویت بندی مولفه های بازاریابی  می شود.

بسط مدل خطی  تریک تحلیل چند متغیری بسیار نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق (SEM) ساختاری

  .همزمان مورد آزمون قرار دهدطور  است که به محقق امکان می دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به( GLM) کلی

 های جمعیت شناختی پاسخگویانیژگیتوصیف آماری و

درصد مرد بوده است. این نتیجه نشان دهنده فراوانی بیشتر مردان نسبت به  1/57درصد زن و  9/42وضعیت جنسیت شامل 

ایم. عمده های جمعیت شناختی قرار دادهگروه سنی را جزو داده 5زن ها در نمونه تحت بررسی می باشد. در این تحقیق 

سال سن دارند. درخصوص مدرک تحصیلی بیشترین تعداد کارکنان دارای تحصیالت  35تا  26امعه آماری بین کارکنان در ج

درصد کارمند بوده است. با بررسی آماره  3/68درصد مدیر و 7/31دانشگاهی لیسانس می باشند. و سمت شغلی کارکنان شامل 

مقدار متوسط  از بازاریابی داخلی و افزایش فروش ابعاد امتم میانگین که، می شود مشاهده های تحقیق های توصیفی متغیر

 پیشرفت می باشد. و حرکت مطلوب در سمت به ابعاد این وضعیت می شود گفته کلی بطور نتیجه است.در بوده ( باالتر2.5)

 نتایج آزمون فرض نرمال بودن متغیرها

یسه ای الزم است از نرمال بودن متغیرها مطمئن شویم. قبل از تعیین نوع آزمون مورد استفاده به خصوص در آزمون های مقا

در صورتی که متغیرها نرمال باشند، استفاده از آزمون های پارامتری توصیه می شود و در غیر این صورت استفاده از آزمون 

باشد نتیجه اینکه بیشتر می 05/0های معادل غیر پارامتری مد نظر قرار خواهد گرفت. به علت اینکه سطوح معنی داری از عدد 

 کیفیت متغیر ها نرمال است.
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 آزمون کولوموگروف اسمیرنف متغیر های تحقیق  -1جدول  

 نتیجه سطح معنی داری اسمیرنف-کولموگروف Zآماره  متغیر های تحقیق ردیف

 نرمال 133/0 262/1 بازاریابی داخلی 1

 نرمال 21/0 117/1 امنیت شغلی 2

 نرمال 259/0 916/0 تردهآموزشهای متنوع و گس 3

 نرمال 154/0 131/1 تسهیم اطالعات 4

 نرمال 141/0 284/1 نظام پاداش 5

 نرمال 21/0 118/1 توانمندسازی کارکنان 6

 نرمال 355/0 88/0 کاهش فاصله طبقاتی 7

 نرمال 201/0 042/1 افزایش فروش 8

 آزمون فرضیه های پژوهش

سب ابتدا پیش فرض های ورود به نوع آزمون مورد بررسی قرار گرفت، چون متغیر های به منظور استفاده ازروش آماری منا

تحقیق از نوع فاصله ای بوده به این منظور از طریق آزمون اسمیرنوف کولموگروف نرمال یودن توزیع داده ها بررسی شد. پس 

معنی داری برای مقایسه های آماری در سطح از اطمینان از توزیع داده ها، از آزمون های مناسب استفاده خواهد شد. سطح 

(05/0p<.و دو سویه در نظر گرفته می شود ) 

 آزمون فرضیه اصلی پژوهش

 ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

ی تعیین همبستگی و تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه، از ، برادر نمونهبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

نماییم. اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و مقدار مجاز این شاخصها در آزمون معادالت ساختاری استفاده می

آمده برای تمام شاخصهای گردد، مقدار بدست ( مالحظه می2خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول)

باشد تا نشان دهنده معناداری  -96/1یا کوچکتر از  96/1که باید بزرگتر از  tبرازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

دار ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیشتر است، لذا تاثیر مستقیم و معنی 96/1و از  03/3بین متغیرها باشد، معادل 

 شود. مه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته میبی
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 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 
< 3 dfχ2 

5/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 079/0 

 03/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  89/0 85/0باالتر از 

CFI  92/0 9/0باالتر از 

NFI  91/0 9/0باالتر از 

 تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمهشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 2جدول 

 آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش : -

 ان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.امنیت شغلی کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا است

، برای تعیین همبستگی و تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر افزایش در نمونه تحت بررسیبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

جاز این فروش بیمه، از آزمون معادالت ساختاری استفاده می نماییم. اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و مقدار م

( مالحظه می گردد، مقادیر بدست آمده برای 3شاخصها در خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول )

باشد تا نشان  -96/1یا کوچکتر از  96/1که باید بزرگتر از  tتمام شاخصهای برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

بیشتر است، لذا تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر افزایش فروش بیمه  96/1و از  35/2معادل  دهنده معناداری بین متغیرها باشد،

 در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود.

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 
< 3 dfχ2 

43/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 077/0 

 35/2 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  9/0 85/0باالتر از 

CFI  93/0 9/0باالتر از 

NFI  92/0 9/0باالتر از 

 تاثیر امنیت شغلی کارکنان بر افزایش فروش بیمهشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 3جدول 

 پژوهش : آزمون فرضیه فرعی دوم

آموزشهای گسترده و متنوع کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی 

 دارد.

، برای تعیین همبستگی و تاثیر آموزشهای گسترده و متنوع در نمونه تحت بررسیبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

مه، از آزمون معادالت ساختاری استفاده می نماییم . اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی کارکنان بر افزایش فروش بی

( مالحظه می گردد، مقدار 4و مقدار مجاز این شاخصها در خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول )
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یا کوچکتر از  96/1که باید بزرگتر از  tمقادیر بدست آمده برای تمام شاخص های برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و 

بیشتر است، لذا تاثیر آموزشهای گسترده و  96/1و از  96/1باشد تا نشان دهنده معناداری بین متغیرها باشد، معادل  -96/1

 متنوع کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود.

 نتیجه اعداد بدست آمده مجاز مقدار شاخص ها

dfχ2 < 3 dfχ2 
29/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 04/0 

 96/1 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  89/0 85/0باالتر از 

CFI  91/0 9/0باالتر از 

NFI  9/0 9/0باالتر از 

 تاثیر آموزشهای گسترده و متنوع کارکنان بر افزایش فروش بیمهشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 4جدول 

 آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش :

کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی  میان تسهیم اطالعات در

 دارد.

کارکنان  میان ، برای تعیین همبستگی و تاثیر تسهیم اطالعات دردر نمونه تحت بررسیمال بودن توزیع متغیرها با توجه به نر

بر افزایش فروش بیمه، از آزمون معادالت ساختاری استفاده می نماییم. اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و مقدار 

( مالحظه می گردد، مقدار بدست آمده 5وند. همانطور که در جدول )مجاز این شاخصها در خصوص فرضیه اصلی بررسی می ش

باشد تا  -96/1یا کوچکتر از   96/1که باید بزرگتر از  tبرای تمام شاخص های برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

کارکنان بر  میان تسهیم اطالعات دربیشتر است، لذا تاثیر  96/1و از  52/2نشان دهنده معناداری بین متغیرها باشد، معادل 

 افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود.

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 < 3 dfχ2 
52/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 058/0 

 52/2 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tماره آ

AGFI  9/0 85/0باالتر از 

CFI  93/0 9/0باالتر از 

NFI  91/0 9/0باالتر از 

 کارکنان بر افزایش فروش بیمه میان تاثیر تسهیم اطالعات درشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 5جدول 
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 آزمون فرضیه فرعی چهارم پژوهش :

 دهی به کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. نظام پاداش

، برای تعیین همبستگی و تاثیر نظام پاداش دهی به کارکنان بر در نمونه تحت بررسیبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

تفاده می نماییم. اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و مقدار مجاز افزایش فروش بیمه، از آزمون معادالت ساختاری اس

( مالحظه می گردد، مقدار بدست آمده برای 6این شاخصها در خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول )

باشد تا نشان  -96/1یا کوچکتر از   96/1که باید بزرگتر از  tتمام شاخص های برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

بیشتر است، لذا تاثیر نظام پاداش دهی به کارکنان بر افزایش فروش  96/1و از  9/2دهنده معناداری بین متغیرها باشد، معادل 

 بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود.

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 < 3 dfχ2 
77/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 03/0 

 9/2 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  86/0 85/0باالتر از 

CFI  9/0 9/0باالتر از 

NFI  9/0 9/0باالتر از 

 کارکنان بر افزایش فروش بیمه میان تاثیر تسهیم اطالعات درگی شاخص های برازندتحلیل مسیر  - 6جدول 

 آزمون فرضیه فرعی پنچم پژوهش :

 توانمندسازی کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم و مثبتی دارد.

ین همبستگی و تاثیر توانمندسازی کارکنان بر افزایش ، برای تعیدر نمونه تحت بررسیبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

فروش بیمه، از آزمون معادالت ساختاری استفاده می نماییم. بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و مقدار مجاز این شاخصها 

ام شاخص ( مالحظه می گردد، مقدار بدست آمده برای تم7در خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول )

باشد تا نشان دهنده  -96/1یا کوچکتر از  96/1که باید بزرگتر از  tهای برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

بیشتر است، لذا تاثیر توانمندسازی کارکنان بر افزایش فروش بیمه در  96/1و از  6/3معناداری بین متغیرها باشد، معادل 

 ن رضوی پذیرفته می شود.شرکت بیمه آسیا استان خراسا

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 
< 3 dfχ2 

74/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 066/0 

 6/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  9/0 85/0باالتر از 

CFI 93/0 9/0ر از باالت 

NFI  91/0 9/0باالتر از 
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 تاثیر توانمندسازی کارکنان بر افزایش فروش بیمهشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 7جدول 

 آزمون فرضیه فرعی ششم پژوهش :

و  کارکنان بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تاثیر مستقیم میان در کاهش فاصله طبقاتی

 مثبتی دارد.

 میان در ، برای تعیین همبستگی و تاثیر کاهش فاصله طبقاتیدر نمونه تحت بررسیبا توجه به نرمال بودن توزیع متغیرها 

کارکنان بر افزایش فروش بیمه، از آزمون معادالت ساختاری استفاده می نماییم. اعداد بدست آمده برای شاخصهای برازندگی و 

( مالحظه می گردد، مقدار 8ها در خصوص فرضیه اصلی بررسی می شوند. همانطور که در جدول )مقدار مجاز این شاخص

یا کوچکتر از   96/1که باید بزرگتر از  tبدست آمده برای تمامی شاخص های برازندگی در حد مجاز خود قرار داشته و مقادیر 

 در بیشتر است، لذا تاثیر کاهش فاصله طبقاتی 96/1و از  33/3باشد تا نشان دهنده معناداری بین متغیرها باشد، معادل  -96/1

  بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود. کارکنان میان

 نتیجه اعداد بدست آمده مقدار مجاز شاخص ها

dfχ2 
< 3 dfχ2 

51/2 

 1Hپذیرش 

P – Value 05/0P – Value < 0001/0 

RMSEA 08/0 <RMSEA<05/0 076/0 

 33/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  tآماره 

AGFI  87/0 85/0باالتر از 

CFI  92/0 9/0باالتر از 

NFI  9/0 9/0باالتر از 

 بر افزایش فروش بیمه کارکنان میان در تاثیر کاهش فاصله طبقاتیشاخص های برازندگی تحلیل مسیر  - 8جدول 

 آزمون فریدمن

( 9اکنون با استفاده از آزمون فرید من اقدام به اولویت بندی ابعاد بازاریابی داخلی خواهیم کرد. همانطور که در جدول )

 636/138مقدار کی دو معادل  5و با درجه آزادی  0001/0مالحظه می گردد، سطح معنی داری آزمون فریدمن معادل 

 پذیریم. یعنی بین ابعاد بازاریابی داخلی اولویت وجود دارد.رض مقابل را میباشد؛ لذا فرض صفر را رد و فمی

 مقدار آماره ردیف

 636/138 کی دوی فرید من 1

 5 درجه آزادی 2

 0001/0 سطح معنی داری 3

 آزمون فرید من اولویت ابعاد بازاریابی داخلی -9جدول 

دهی، توانمندسازی کارکنان، تسهیم اطالعات، امنیت شغلی، مشخص گردید ابعاد: نظام پاداش  (10با توجه به جدول)

آموزشهای متنوع و گسترده و کاهش فاصله طبقاتی، به ترتیب در اولویت و اهمیت اول تا ششم برای تاثیر بر افزایش فروش 

 بیمه قرار می گیرند.
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 اولویت میانگین رتبه عوامل

 چهارم 45/3 امنیت شغلی

 پنجم 93/2 آموزشهای متنوع و گسترده

 سوم 62/3 تسهیم اطالعات

 اول 21/4 نظام پاداش

 دوم 13/4 توانمندسازی کارکنان

 ششم 66/2 کاهش فاصله طبقاتی

 میانگین رتبه ها و رتبه اولویت بندی ابعاد بازاریابی داخلی -10جدول 

قرار گرفتند و تاثیر ابعاد بازاریابی  تمامی فرضیه های این تحقیق مورد تایید (مالحظه می گردد،11همانطور که در جدول )

 بر افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی تایید شد. داخلی

 فرضیه tآماره  مقدار مجاز بررسی نتیجه

 03/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  03/3  ˃  96/1 تایید فرضیه
 فرضیه  اصلی

 

 فرضیه فرعی  اول 35/2 96/1یا بیشتر از  -96/1 کمتر از 35/2  ˃  96/1 تایید فرضیه

 96/1 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  96/1  ˃  96/1 تایید فرضیه
 فرضیه فرعی دوم

 

 فرضیه فرعی سوم 52/2 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  52/2  ˃  96/1 تایید فرضیه

 

 فرضیه فرعی  چهارم 9/2 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  9/2  ˃  96/1 تایید فرضیه

 6/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  6/3  ˃  96/1 تایید فرضیه
 فرضیه فرعی پنچم

 

 فرضیه فرعی ششم 33/3 96/1یا بیشتر از  -96/1کمتر از  33/3  ˃  96/1 تایید فرضیه

 بررسی کلی آزمون فرضیه های تحقیق  -11جدول  

 یافته های تحقیق:

 وآزمون فرضیه ها های آماریحاصل از تحلیل مباحث و نتایج

اصلی )تاثیر ابعاد بازاریابی داخلی بر افزایش فروش بیمه(، تاثیر مستقیم و معنی دار ابعاد بازاریابی داخلی بر فرضیه درخصوص 

ج برازش افزایش فروش بیمه در شرکت بیمه آسیا استان خراسان رضوی پذیرفته می شود. در خصوص فرضیه های فرعی، نتای

های گسترده و متنوع کارکنان، تسهیم اطالعات مدل حاکی از پذیرش تاثیر مثبت و معنی دار امنیت شغلی کارکنان، آموزش

در میان کارکنان، نظام پاداش دهی به کاکنان، توانمندسازی کارکنان، کاهش فاصله طبقاتی بر افزایش فروش بیمه در شرکت 

 ت.بیمه آسیا استان خراسان رضوی اس

 آزمون فریدمنحاصل از  نتایج

برای انجام رتبه بندی و تعیین اولویت و اطالع از اینکه در بین ابعاد بازاریابی داخلی در بیمه آسیا کدام یک از اهمیت و تاثیر 

 0001/0باالتری بر افزایش فروش برخوردار است؛ از آزمون فریدمن استفاده شد. چون سطح معنی داری آزمون فریدمن معادل 

بدست آمد؛ لذا فرض وجود اولویت بین ابعاد بازاریابی داخلی، پذیرفته شد.  5با درجه آزادی  636/138و آماره کی دو مقدار 
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همچنین مشخص گردید ابعاد: نظام پاداش دهی، توانمندسازی کارکنان، تسهیم اطالعات، امنیت شغلی، آموزشهای متنوع و 

 یب در اولویت و اهمیت اول تا ششم برای تاثیر بر افزایش فروش بیمه قرار می گیرند.گسترده و کاهش فاصله طبقاتی، به ترت

 پیشنهادات

در خصوص فرضیه فرعی اول و برای ارتقای بعد امنیت شغلی کارکنان: شفاف بودن وظایف، مشارکت در تصمیم گیری برای 

مدت بر اساس شایستگی و لیاقت ایشان؛ پیشنهاد می وظایفی که خودشان بایستی انجام دهند و انعقاد قرادادهای کاری بلند 

 گردد.

به کارکنان: آموزش ضمن خدمت و یا قبل از  آموزشهای متنوع و گستردهدر خصوص فرضیه فرعی دوم و برای ارتقای بعد 

( و طریقه برخورد و جذب مشتری و CRMمدیریت فروش، مدیریت ارتباط با مشتری ) های حوزه در کارکنان خدمت به

 با مفید غیر و تکراری کالس های برگزاری از پرهیز و با استفاده از اساتید برجسته و ذیفن این آموزشها کیفیت مچنین ارتقاءه

 پایین؛ مدنظر می باشد.         بازدهی

دربین کارکنان: ایجاد محیط کاری امن، بدون تنش و  تسهیم اطالعات در خصوص فرضیه فرعی سوم و برای ارتقای بعد

ستانه بهمراه ارتباطات سالم بین کارکنان، منجر به برقراری و تسهیم اطالعات بین افراد می شود. هرگونه اطالعاتی در دو

خصوص ذینفعان بیمه آسیا )مدیران، کارکنان، مشتریان، رقبا، تامین کنندگان و ...( می بایستی بصورت مدون و سیستماتیک 

 شاملات مناسب در اختیار کارکنان قرارگیرد. اطالعات مربوط به کارکنان می تواند با بهره گیری از سیستمهای فناوری اطالع

 سبک انتخاب و انگیزشی و آموزشی های سیستم طراحیچگونگی  ،مشاغل طراحی، کارکنان انتظارت و ها خواسته اطالعات

 و ... باشد. مدیریت مناسب مدیریتی

 سطح متوسط از مزایای باالتر و حقوق ظام پاداش دهی به کارکنان: ارائهدر خصوص فرضیه فرعی چهارم و برای ارتقای بعد ن

بیمه آسیا که موثرترین  در دهی پاداش شود. نظام می وری وافزایش فروش پیشنهاد بهره عملکرد، با متناسب پرداخت و صنعت

 اهداف در تحقق مشارکت میزان فراد،ا بودن نوآور میزان همچون معیارهایی اساس می تواند بر بعد در افزایش فروش تعیین شد،

 . گردد بنا شفاف و روشن صورتی به عملکردی، های شاخص و سازمانی

 آموزشی نیازهای شناخت با که گردد می : توصیهتوانمندسازی کارکنان در خصوص فرضیه فرعی پنجم و برای ارتقای بعد

 با و کنند یاری شان های شناخت توانایی در را ارکنانک خدمت، ضمن طولی و عرضی آموزشی های برنامه و برگزاری کارکنان

بیفزایند. تفویض اختیار و تصمیم گیری، مهم قلمداد کردن کارکنان در آینده  آنان توانمندی بر کارکنان های مهارت توسعه

 شرکت و ایجاد خودباوری در کارکنان می تواند در تبحرو توانمندسازی ایشان نقش مهمی داشته باشد.

در بین کارکنان: با رعایت انصاف و عدالت و ایجاد  کاهش فاصله طبقاتی وص فرضیه فرعی ششم و برای ارتقای بعددر خص

و در نتیجه خالقیت، احساس برابری و محترم بودن در بین کارکنان؛ فاصله طبقاتی به تدریج در بین کارکنان کاهش یافته 

  صداقت، اعتماد و رضایت شغلی افزایش می یابد.
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