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 رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان، بررسی وجود رابطه بین معیارهای غیرمالی رضایت وفاداری مشتری،هدف از این پژوهش

، معلم، جامعه آماری کارمندان و مشتریان بیمه خصوصی کارآفرین.بهعنوان شاخصهای بهرهوری با سود ناخالص بیمهای است
 نفر100  نفر و کارمندان500  پاسارگاد و نوین در استانهای کرمانشاه و کردستان بوده است که از جامعه مشتریان، سامان،رازی

. روش تحقیق در این پژوهش کتابخانهای – میدانی و ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه بوده است.بهعنوان نمونه انتخاب شدند
 یافتههای این پژوهش وجود رابطه معناداری بین رضایت شغلی و تعهد. تحلیلشده استSPSS اطالعات جمعآوریشده با نرمافزار

 همچنین رابطه معنادار و منفی بین رضایت کارمندان با رضایت مشتریان. رضایت وفاداری مشتری را تأیید مینماید،سازمانی
 بهعالوه بین رضایت مشتری و رضایت شغلی کارمندان با سود ناخالص بیمهای رابطهای وجود ندارد و همچنین وجود.مشاهده شد
.رابطه بین وفاداری مشتریان و تعهد سازمانی با سود ناخالص بیمهای تأیید نشد

 سود ناخالص بیمهای، تعهد سازمانی، وفاداری مشتری، رضایت شغلی، رضایت مشتری:کلیدی

واژگان

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

Investigating the Relationship Between non-financial Criteria and
Insurance Gross Profits of Private Insurance Companies
[Case study: Kurdistan and Kermanshah]
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Abstract:

3

The main purpose of this paper is to investigate the relationship between Non-financial criteria, customer’s
satisfaction and loyalty, job satisfaction and organizational commitment as indexes for productivity with insurance gross profit. The population includes employees and customers of private insurances such as Karafareen,
Moalem, Razi, Pasargard, Saman and Novin in private insurance companies of Kurdistan and Kermanshah.
500 people from customers and 100 people from employees were selected as samples. The method of this
research is survey and the data was collected via questionnaire. The data was analyzed with SPSS. The findings
validate the existence of relationship between job satisfaction and organizational commitment, customer’s satisfaction and loyalty. There is significant relationship between employee satisfaction and customer satisfaction
and no relationship between customer satisfaction and employee job satisfaction with the gross profits was
observed and also the existence of relationship between customer’s loyalty and organizational commitment
with insurance gross profits was not validated.

Keys word:customer satisfaction, job satisfaction, customer loyalty, organizational commitment, insurance
gross profits
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1-1مقدمه

4

(خا کــی .)1384 ،و هیــچ ســازمانی نمیتوانــد موفــق شــود مگــر
اینکــه اعضــا و کارکنــان ســازمان نســبت بــه آن ،نوعــی تعهــد
داشــته و تــاش نســبی داشــته باشــند (ملکــی و دارابــی.)1387 ،
یکــی دیگــر از مــواردی کــه بقــای یــک ســازمان را تضمیــن میکنــد،
مشــتری مــداری و توجــه بــه رضایتمنــدی مشــتری اســت .درواقــع
در دنیــای رقابتــی امــروز ،کشــف نیازهــا و خواســتههای مشــتریان
و بــرآورده ســاختن آنهــا قبــل از رقبــا ،یــک شــرط اساســی موفقیــت
بــرای شرکتهاســت .رضایــت مشــتری ازجملــه اقدامــات داخلــی
ســازمانها محســوب میشــود کــه نمــود جهتگیــری آنهــا بــه
ســمت ارضای خواســتههای مشــتری اســت و جهت ارتقاء کیفیت
محصــوالت و خدمــات را نشــان میدهــد( .کاوســی و ســقایی،
 .)1384بــر مبنــای بســیاری از مطالعــات انجامگرفتــه ،تأمیــن
رضایــت مشــتری بهتدریــج ســبب ایجــاد حــس وفــاداری و اعتمــاد
بــه ســازمان در مشــتری خواهــد شــد .یــک مشــتری وفــادار عــاوه بــر
آنکــه بارهــا و بارهــا جهــت خریــد مجــدد محصــوالت و یــا اســتفاده
از خدمــات بــه ســازمان موردعالق ـهی خویــش رجــوع میکنــد،
بهعنــوان یــک عامــل مضاعــف در زمین ـهی تبلیــغ محصــوالت و
خدمــات ســازمان از طریــق توصیــه و ســفارش بــه خویشــاوندان،
دوســتان و یــا ســایر مــردم نقشــی حائــز اهمیــت در ارتقــای میــزان
ســودآوری و بهبــود تصویــر ســازمان در ذهــن مشــتریان بالقــوه ایفــا
مینمایــد (کاوســی و ســقایی.)1384 ،

بــا توجــه بــه نقــش فزاینــده خدمــات در اقتصادهــای مــدرن
امــروزی ،اندازهگیــری و بهبــود بهــرهوری در ایــن بخــش از اهمیــت
خاصــی برخــوردار اســت .در ایــنبیــن یکــی از خدماتــی کــهبیشــتر از
ســایر خدمــات در توســعه اقتصــادی و اجتماعــی و توزیــع و ارتقــای
امکانــات رفاهــی نقــش دارد ،خدمــات بیمـهای اســت .عــدم وجــود
کارایــی و اثربخشــی در خدماتــی نظیــر بیمــه ،نهتنهــا کیفیــت
ســطح زندگــی را کاهــش میدهــد ،بلکــه مانــع بهبــود بهــرهوری در
ســایر بخشهــای اقتصــادی ،افزایــش بیعدالتــی و نابرابریهــای
اجتماعــی و در نتیجــه مشــکالت سیاســی شــود (زندیــه.)1381 ،
رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی را میتــوان از عوامــل مؤثــر در
بهــرهوری دانســت هرچــه قــدر کارکنــان از کارشــان راضــی باشــند
یکــه تعهــد داشــته
بازدهــی باال تــری خواهنــد داشــت و در صورت 
باشــند بــا افزایــش مهــارت و پیــدا کــردن کاری بهتــر ســازمان را تــرک
نمیکننــد پــس بهــرهوری بــاال م ـیرود .صاحبنظــران معتقدنــد
کــه یکــی از راههــای افزایــش اثربخشــی ســازمان ،بهبــود کیفیــت
خدمــات و منظــور از آن ،تأمیــن نیازهــا و انتظــارات مشــتریان
اســت .بنابرایــن ،بــا افزایــش کیفیــت خدمــات رضایــت مشــتریان
بــاال م ـیرود و بدیــن طریــق اثربخشــی ســازمان ارتقــا مییابــد .بــه
همیــن خاطــر میتــوان یکــی از شــاخصهای اثربخشــی ســازمان
را رضایــت مشــتری دانســت (نبــوی و برزگــری ولــی کنــدی .)1389
رابطــه تنگاتنگــی بیــن ارتقــاء بهــرهوری و میــزان رضایــت وفــاداری
مشــتریان در ســازمانهای خدماتــی وجــود دارد (اصغــریزاده و
امیــن .)1387 ،در ایــن مقالــه رضایــت شــغلی و تعهــد کارمنــدان
و رضایــت مشــتریان وفــاداری مشــتریان را کــه از عوامــل تأثیرگــذار
بــر بهــرهوری اســت بررسیشــده و همبســتگی آنهــا باهــم و ســود
ناخالــص بیم ـهای بهعنــوان شــاخص عملکــرد مالــی مطالعــه
میشــود.
در ایــن عصــر ،شــرکتها -چــه تولیــدی وچــه خدماتــی-

امــروزه تنهــا ســازمانهایی در عرضــه رقابــت از موفقیــت مناســبی
برخوردارنــد کــه محــور اصلــی فعالیــت خــود را تأمیــن خواســتههای
مشــتریان و ارضــای نیازهــای آنــان بــا حداقــل قیمــت و حدا کثــر
کیفیــت قراردادهانــد( .کــزازی .)1387 ،رضایــت مشــتری از
جملــه اقدامــات داخلــی ســازمانها محســوب میشــود کــه نمــود
جهتگیــری آنهــا بــه ســمت ارضــای خواســتههای مشــتری اســت

بــه تواناییهــای جدیــد بــرای موفقیــت در رقابــت نیــاز دارنــد
(دانشفــرد و محجــوبروش .)1388 ،بهبــود عملکــرد و پیشــرفت
بنگاههــای اقتصــادی بــه ایفــای نقــش و چگونگــی عملکــرد
کارکنــان بســتگی مســتقیم و معن ـیداری دارد .رضایــت شــغلی از
عوامــل مؤثــر بــر شــغل و شــاغل کــه بــا ســنجش آن میتــوان فرآینــد
مدیریــت منابــع انســانی را بهطــور کارآمــد و مؤثــر ارتقــاء بخشــید
(افتخــاری و همــکاران .)1387 ،اســتفاده کارآمــد از منابــع انســانی
کــه خــود افزایــش بهــرهوری را در پــی خواهــد داشــت در ارتبــاط
مســتقیم بــا افزایــش تعهــد ســازمانی در حــد مطلــوب میباشــد

و جهــت ارتقــاء کیفیــت محصــوالت و خدمــات را نشــان میدهــد.
بــه نظــر ژوران 1رضایــت مشــتری حالتــی اســت که مشــتری احســاس
میکنــد کــه ویژگیهــای محصــول منطبــق بــر انتظــارات اوســت.
نارضایتــی نیــز حالتــی اســت کــه در آن نواقــص و معایــب محصــول
موجــب ناراحتــی ،شــکایت و انتقــاد مشــتری میشــود ،در یــک
تعریــف ،رضایــت مشــتری حالــت وا کنشــی اســت کــه مصرفکننــده
و مشــتری از مصــرف یــا خریــد محصــول ابــراز میکنــد .تاپفــر 2بیــان
م ـیدارد کــه رضایتمنــدی مشــتری بــه نــوع فعالیــت تجــاری یــک
ســازمان یــا بــه موقعیــت ســازمان در بــازار بســتگی نــدارد بلکــه بــه

1 -11 -1رضایت مشتری

1- Zhvrun
2- Tapfr

1 -11 -1وفاداری
در دنیــای رقابتــی امــروز خدمــات ارائهشــده از ســوی شــرکتهای
رقیــب روزب ـهروز بــه یکدیگــر شــبیه میشــوند دیگــر بهســختی

1 -11 -1رضایت شغلی
رضایــت شــغلی از عوامــل مؤثــر و مهــم برافزایــش عملکــرد
کارکنــان اســت .رضایــت از شــغل ،معــرف چنــد گرایــش مرتبــط
بــه هــم اســت كــه عبارتانــد از خــود شــغل ،حقــوق و دســتمزد و
فرصتهــای ارتقــاء ،سرپرســتی و همــكاران .از ایـنروی الزم اســت
افــراد در فضایــی قــرار گیرنــد كــه تعامــات مثبــت داشــته و از روابــط
انســانی مطلــوب و از ســامت روانــی الزم برخــوردار باشــند و چنیــن
بیندیشــند كــه وجــود هركــدام باعــث رشــد دیگــری میشــود؛ در
ایــن حالــت اســت كــه از شــغل خــود راضــی هســتند (صداقتیفــرد
و خلــج اســدی .)1390 ،مدیــران بــه ســه دلیــل بایــد بــه رضایــت
شــغلی کارکنانشــان اهمیــت بدهنــد .اول ،افــراد ناراضــی بیشــتر
از بقیــه غیبــت میکننــد ،اســتعفا میدهنــد و محیــط کار را تــرک
میکننــد؛ دوم ،کارکنــان راضــی از ســامت جســمی و بهداشــت
روانــی بیشــتری برخوردارنــد و بیشــتر عمــر میکننــد؛ ســوم ،بــا
3- servqual
4- Parasvramn et al
5- Tangible
6- Reliability
7- espansiveness
8- Assurance
9- Empathy
10- Reichheld
11- Garland
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توانایــی و قابلیــت ســازمان در تأمیــن کیفیــت مــورد انتظــار مشــتری
بســتگی دارد (کاوســی و ســقایی .)1384 ،میــزان رضایتمنــدی
مشــتری ،موفقیــت یــا شکســت فعالیتهــای ســازمان را تعییــن
نکــه مشــتریان تــا چــه حــد از
میکنــد .بنابرایــن آ گاهــی از ای 
خدمــات راضــی هســتند اهمیــت خاصــی دارد کــه میتــوان بــه پــی
بــردن بــه جایــگاه و موقعیــت شــرکت در مقایســه بــا رقبــا ،تعییــن
ســطح رضایتمنــدی مشــتری و انجــام دادن اقدامــات اصالحــی،
تصمیمگیــری بــه هنــگام ،در رابطــه بــا حمایــت از جبــران خدمــات
کارکنــان و افزایــش ارتبــاط فیمابیــن ســازمانها و مشــتریان و پــی
بــردن بــه نیازهــای اساســی آنــان در جســتجوی شــکایات کننــدگان
اشــاره کــرد (موســوی شــاهرودی .)1387 ،یکــی از مدلهــای
ســنجش رضایــت مشــتری مــدل ســروکوال 3اســت کــه در اوایــل
دهــه  80میــادی توســط پاراســورامن و همــکاران 4معرفــی شــد.
در ایــن مــدل رضایــت مشــتریان از کیفیــت خدمــات ارائهشــده
ســنجیده میشــود .برخــی از ابعــاد مــدل ســروکوال بــه شــرح زیــر
اســت:
-1ملمــوس و ظاهــر فیزیکــی :5ظاهــر فیزیکــی تجهیــزات،
کارکنــان و کانالهــای ارتباطــی بــا نــگاه نــو ،در دســترس بــودن،
کیفیــت مــواد بهکاربــرده شــده  -2میــزان قابلیــت اطمینــان:6
توانایــی اجــرای خدمــات وعــده دادهشــده بهطــور کامــل،
مســتقل قابلاعتمــاد بهطوریکــه انتظــارات مشــتریان تأمیــن
شــود -3 .مســئولیتپذیری و پاســخگویی :7تمایــل کارکنــان
در کمــک بــه مشــتری در ارائــه خدمــات ســریع و مطمئــن،
ســرعت پاســخگویی ،عالقهمنــدی کارکنــان بــه حــل مســائل
مشــتریان  -4تعهد(تضمیــن) :8ایــن بعــد از کیفیــت ،پاســخگوی
مشــفقانه بــه مشــتریان را شــامل میشــود -5 .همدلــی یــا یکدلــی:9
احتــرام بــه شــخصیت مشــتریان ،دانســتن عالقهمندیهــای مهــم
مشــتریان و بهرهگیــری از کلمــات قابلفهــم بــرای مشــتریان بــا
توجــه بــه روحیــات آنــان اســت(جعفر نــژاد و رحیمــی.)1384 ،

ً
میتــوان مشــتری را بــا ارائــه خدمتــی کامــا بدیــع در بلندمــدت
شــگفتزده کــرد زیــرا نوآورتریــن خدمــات ب هســرعت از ســوی رقبــا
یگــردد .ازای ـنرو ســرمایهگذاری
تقلیدشــده و بــه بــازار عرضــه م 
در حــوزهی وفــاداری مشــتری ،یــک ســرمایهگذاری اثربخــش و
ســودمند بــرای شــرکتهای خدماتــی اســت .وفــاداری از طریــق
افزایــش درآمــد ،کاهــش بــه دســت آوردن مشــتریان جدیــد ،کاهــش
حساســیت مشــتری بــه قیمــت و کاهــش هزینههــای آشــنا کــردن
مشــتری بــا روشهــای انجــام کار در شــرکت بــه افزایــش ســودآوری
میانجامــد (نایــب زاده و همــکاران .)1387 ،فهمیــدن ارتبــاط
پیچیــده بیــن وفــاداری مشــتری و ســودآوری نیــاز بــه درک عمیــق
دارد .تحقیقــات قبلــی در ایــن زمینــه بیــان کرده اســت کــه وفاداری
10
مشــتری ا گــر بــه دســت آیــد ،ســودآوری ادامــه مییابــد .ریچهلــد
( )2002اشــارهکرده اســت کــه بــه دســت آوردن وفــاداری مشــتری
و بنابرایــن ســودآوری مثــل شــب و روز پش ـتهم ادامــه مییابــد.
گرلنــد )2005( 11بهطــور موافــق اظهــار داشــته اســت کــه وفــاداری
مشــتری بهطــور گســترده بهعنــوان یــک پیشــروی ضــروری بــرای
ســودآوری در نظــر گرفتهشــده اســت (حیــدرزاده و همــکاران،
.)1387

5

افزایــش رضایــت شــغلی ،تعهــد بــه کار (تعهــد ســازمانی) افزایــش
مییابــد (حســینی هاش ـمزاده .)1389 ،منطــق حا کــم بــر ایــن
بحــث بــر ایــن اســاس کــه ا گــر شــرکت بــهکارمنــدان خــود توجــه
کنــد ،کارمنــدان نیــز بــه مشــتریان توجــه خواهنــد کــرد .ایــن مســئله
صحــت دارد کــه مشــتریان تمایــل دارنــد کــه یــک تجربــه دریافــت
خدمــت بهتــر از شــرکتی داشــته باشــند کــه دارای ســطوح باالیــی از
رضایــت کارمنــد اســت (فص ـلزاده و همــکاران.)1389 ،

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

1 -11 -1تعهد سازمانی

6

تعهــد ســازمانی بهعنــوان وابســتگی عاطفــی و روانــی بــه ســازمان
ً
در نظــر گرفتــه میشــود کــه بــر اســاس آن فــردی کــه شــدیدا متعهــد
اســت ،هویــت خــود را بــا ســازمان معیــن میکنــد ،در ســازمان
مشــارکت میکنــد و در آن درگیــر میشــود و از عضویــت در ســازمان
لــذت میبــرد .نیــروی انســانی وفــادار ،متعهــد و دلبســته کــه بــا
اهــداف و ارزشهــای ســازمانی ســازگار بــوده و متمایــل بــه حفــظ
عضویــت ســازمانی اســت ،حاضــر اســت فراتــر از وظایــف مقــرر
خــود فعالیــت کنــد و موجبــات اثربخشــی و ارتقــاء ســطح عملکــرد
ســازمان را بهخوبــی فراهــم آورد برعکــس نیــروی انســانی ناراضــی
و یــا بــا احســاس وفــاداری ،تعهــد و دلبســتگی کــم نهتنهــا خــود در
جهــت نیــل بــه اهــداف ســازمان حرکــت نمیکنــد ،بلکــه در ایجــاد
فرهنــگ بیاعتنایــی در بیــن همــکاران نیــز ممکــن اســت مؤثــر
باشــد (کمینیــان.)1380 ،

1 -11 -1رضایت کارمند و رضایت مشتری

ً
مکــررا در تحقیقــات مختلــف نشــان دادهشــده کــه امــکان
نــدارد یــک ســازمان مدعــی وفــاداری و رضایــت مشــتریانش باشــد
بــدون اینکــه کارمنــدان راضــی وفــاداری داشــته باشــد .ارتبــاط
بیــن رضایــت مشــتری و رضایــت کارمنــدان اولیــن بــار در ســال
 1997توســط هکســت 12آزمــون شــد .بــر طبــق چارچــوب کاری او
 -1 :متغیرهایــی هماننــد رضایــت کارمنــد ،تعهــد وفــاداری بــر روی
ادرا ک مشــتری از ارزش خدمــات ارائهشــده تأثیــر میگــذارد و
باعــث برگشــت مشــتری ارضــاء شــده میگــردد -2 .رضایــت مشــتری
بــر روی وفــاداری او تأثیــر میگــذارد (لگزیــان)1386 ،

2-2پیشینه پژوهش
جعفــر نــژاد و رحیمــی ( )1384در پژوهشــی بــه «اندازهگیــری
کیفیــت ارائــه خدمــات بیمــه بــا اســتفاده از مــدل گســترده
کیفیــت خدمــات در شــرکتهای بیمــه آســیا ،ایــران ،البــرز و دانــا»

پرداختنــد .نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد بیــن میانگیــن اثــر پنــج
مؤلفــه مــدل گســترده کیفیــت (ملمــوس و ظاهــر فیزیکــی ،قابلیــت
اطمینــان ،پاســخگویی ،تعهــد و همدلــی) بر کیفیــت خدمات بیمه
تفــاوت معنــاداری وجــود دارد( جعفــر نــژاد و رحیمــی .)1384 ،نایــب
زاده و همــکاران ( )1387در تحقیــق خــود بــه موضــوع «بررســی
رابطــه بیــن رضایــت وفــاداری مشــتری بــا عملکــرد بانکهــای شــهر
یــزد» پرداختنــد .یافتــه حا کــی از آن بــود کــه بیــن رضایــت وفــاداری
مشــتری در ســطح اطمینــان  95درصــد رابطــه مثبــت و معنــاداری
وجــود دارد ولــی رابطــه بیــن هرکــدام از متغیرهــای رضایــت مشــتری
وفــاداری بــا عملکــرد بانــک در ســطح اطمینــان  90درصــد معنـیدار
میباشــد (نایــب زاده و همــکاران .)1387 ،دانشفــرد و محجــوب
( )1388در پژوهــش خــود بــا عنــوان «بررســی رابطــه بیــن رضایــت
شــغلی و تعهــد ســازمانی بــا کارایــی کارکنــان شــرکت فــوالد یــزد»
دریافتنــد کــه رضایــت شــغلی بــا شــدت  78درصــد بر تعهد ســازمانی
شفــرد و محجــوبروش .)1388 ،نتایــج
اثــر معنــاداری دارد (دان 
مطالعــه صداقتیفــرد و خلجاســدی ( )1390بــا عنــوان «ارتبــاط
شــاخصهای رضایــت شــغلی بــا تعهــد ســازمانی اســاتید دانشــگاه
ی واحــد گرمســار» حا کــی از ارتبــاط معنــادار بیــن رضایــت
آزاد اســام 
یفــرد و خلــج اســدی.)1390،
شــغلی بــا تعهــد ســازمانی بــود (صداقت 
روحــی و آذر ( )1389در مقالــه خــود بــا عنــوان «بررســی روابــط بیــن
معیارهــای غیرمالــی و عملکــرد مالــی در شــرکتهای بیمــه دولتــی
شــعب اســتان تهــران» نشــان دادنــد کــه بیــن شــرکتهای بیمــه
از لحــاظ میــزان رضایــت مشــتریان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
و بهطــور نســبی شــرکتهای بیمــه دارای ســود ناخالــص بــاال ،از
رضایــت مشــتریان باالیــی برخوردارنــد .بیــن شــرکتهای بیمــه
از لحــاظ میــزان رضایــت کارکنــان تفــاوت معنــاداری وجــود دارد
و بهطــور نســبی شــرکتهای بیمــه دارای ســود ناخالــص بــاال،
از رضایــت کارکنــان باالیــی نیــز برخوردارنــد .همچنیــن نتایــج
تحقیــق آنهــا نشــان داد کــه رضایــت مشــتریان شــرکتهای
بیمــه دارای رضایــت کارکنــان بــاال بــا شــرکتهای بیمــه دارای
رضایــت کارکنــان پاییــن ،ازلحــاظ آمــاری تفــاوت معنــاداری نــدارد
(روحــی و آذر .)1389 ،علیرضــا فضــل زاده و همکارانــش ()1388
نیــز در تحقیقــی بــا موضــوع «رضایــت مشــتری ،رضایــت کارمنــد
و عملکــرد مالــی» نشــان دادنــد کــه رضایــت مشــتری و رضایــت
کارمنــد تأثیــر معنــاداری مثبتــی بــر عملکــرد مالــی دارنــد ولــی بیــن
رضایــت کارمنــد و رضایــت مشــتری رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد
14
(فص ـلزاده و همــکاران .)1389 ،عــادل دنیــل 13و همکارانــش
( )2009در تحقیقــی بــا عنــوان «بررســی تأثیــر رضایــت کارکنــان بــر
12- Hkst
13- Danil
14- Adeel Danil et al

3-3فرضیههــای پژوهــش
بــا توجــه بــه مبانــی نظــری مطر حشــده فرضیههــای زیــر
تدوینشــده اســت:
فرضیــه اصلــی ّاول :بیــن رضایــت مشــتری وفــاداری مشــتری
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی ّ
دوم :بیــن رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی رابطــه
معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی سـ ّـوم :بیــن رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتریان
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی چهــارم :بیــن رضایــت شــغلی وفــاداری رابطــه
معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی پنجــم :بیــن تعهــد ســازمانی و رضایــت مشــتریان
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی ششــم :بیــن رضایــت مشــتریان و ســود ناخالــص
بیم ـهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی هفتــم :بیــن رضایــت کارکنــان و ســود ناخالــص
بیمــهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی هشــتم :بیــن وفــاداری مشــتریان و ســود ناخالــص
بیمـهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی نهــم :بیــن تعهــد ســازمانی و ســود ناخالــص
بیمــهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.

4 - 44 -4ابزار گردآوری اطالعات
دادههــای تحقیــق بــا اســتفاده از  4پرسشــنامه رضایــت شــغلی
مینــه ســوتا (مرکــب از پنــج بعــد :نظــام پرداخــت ،نــوع شــغل،
فرصتهــای شــغلی ،جــو ســازمانی ،ســبک رهبری ،شــرایط فیزیکی
محیــط کار) ،پرسشــنامه تعهــد ســازمانی آلــن و مایــر ،و پرسشــنامه
ســنجش کیفیــت خدمــات (مــدل ســروکوال) کــه  4بعــد را در نظــر
میگیــرد (ملمــوس و ظاهــر فیزیکــی ،میــزان قابلیــت اطمینــان،
پاســخگویی ،تعهــد و تضمیــن) و همچنیــن از پرسشــنامه ســنجش
وفــاداری مشــتری استفادهشــده اســت.

5-5یافتههای تحقیق
در ایــن بخــش فرضیههــای تحقیــق مــورد آزمــون قــرار میگیــرد.
بــرای بررســی فرضیه هــا ســود ناخالــص بیمـهای شــرکتهای مــورد
بررســی و میانگیــن رضایــت مشــتریان و رضایــت شــغلی کارکنــان و
تعهــد ســازمانی وفــاداری مشــتری موردنیــاز میباشــد بدیــن منظــور
ســود ناخالــص فعالیتهــای بیم ـهای  6شــرکت بیمــه موردبررســی
را بهعنــوان شــاخص عملکــرد مالــی از ســالنامه آمــاری بیمــه مرکــزی
بــرای ســالهای  1390 ،1389 ،1388اســتخراج گردیــده اســت
میانگیــن ســود ســه ســال آنهــا بــه دســت آمــد.
جدول  -1میانگین سود سهساله شرکت های بیمه

4-4روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــه لحــاظ هــدف کاربــردی و از لحــاظ شــیوه
گــردآوری دادههــا بــه روش توصیفــی (همبســتگی) انجامشــده
اســت .روش تحقیــق جهــت تدویــن ادبیــات تحقیــق ،کتابخانـهای
و جهــت جم ـعآوری دادههــا بهمنظــور آزمــون فرضیههــا ،میدانــی
اســت.

4 -44 -4جامعه و نمونه آماری
جامعــه آمــاری کارکنــان و مشــتریان شــرکتهای بیمــه خصوصــی
اســتان کردســتان و کرمانشــاه اســت کــه این جامعه آمــاری محدود
بــه کارکنــان و مشــتریان شــرکتهای بیمــه خصوصــی پاســارگاد،
ســامان ،رازی ،معلــم ،بیمــه نویــن و کارآفریــن اســت .در بیــن 500

نام شرکت

1388

1389

1390

میانگین

رازی

71086

47201

84311

202598

نوین

90689

149541

172230

412460

کارآفرین

166007

148489

245555

560051

سامان

123704

163502

192476

479682

پاسارگاد

126103

163510

251017

540630

معلم

208780

127105

373214

709099

ســپس بــا توجــه بــه دادههــای پرسشــنامه بــرای هــر کــدام از
شــرکتها میانگیــن رضایــت مشــتری و رضایــت شــغلی کارکنــان و
تعهــد ســازمانی وفــاداری مشــتری محاســبه میشــود :

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

رضایــت مشــتریان در بخــش خدماتــی پا کســتان» نشــان دادنــد
کــه رضایــت مشــتری در پــی رضایــت کارمنــدان بــه دســت میآیــد
(دنیــل و همــکاران.)2009 ،

نفــر از مشــتریان و  100نفــر از کارمنــدان پرسشــنامه توزیــع شــد ،کــه
از پرسشــنامه مشــتریان  168پرسشــنامه پاســخ داده شــد کــه 6
مــورد از آنهــا بــه دلیــل نحــوه پاســخگویی ،فاقــد اعتبــار تشــخیص
داده شــد و  162مــورد پذیرفتــه شــد .از  100پرسشــنامه توزیعــی بیــن
کارمنــدان  81تــا دریافــت شــد کــه همگــی قابلقبــول بودنــد.

7

جدول  -2میانگین معیارهای غیرمالی
میانگین
شرکت
بیمه

رضایت
مشتری

رضایت
شغلی

تعهد
سازمانی

وفاداری
مشتری

رازی

97/58

77/33

57/83

91/92

نوین

88/05

66/50

55/20

84/77

کارافرین

87/26

71/31

57/23

85/25

سامان

86/10

74/00

59/92

81/19

پاسارگارد

85/94

77/76

58/92

84/67

معلم

100/20

70/00

55/60

96/40

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

برای آزمون فرضیهها از روش اسپیرمن استفادهشده است.
فرضیــه اصلــی ّاول :بیــن رضایــت مشــتری وفــاداری مشــتری
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -3آزمون اسپیرمن

8

کتــر از ســطح خطــای آزمــون ( )0/05اســت پــس بیــن رضایــت
کوچ 
شــغلی کارکنــان و رضایــت مشــتریان رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی چهــارم :بیــن رضایــت شــغلی وفــاداری رابطــه
معنــاداری وجــود دارد.
جدول -6آزمون اسپیرمن
متغیرها

ضریب همبستگی با
وفاداری

سطح معنیداری

رضایت شغلی

-0/6

0/208

بــا توجــه بــه جــدول ســطح معن ـیداری ( )0/208بزرگتــر از
ســطح خطــای آزمــون ( )0/05اســت پــس بیــن رضایــت شــغلی
کارکنــان وفــاداری مشــتریان رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد.
فرضیــه اصلــی پنجــم :بیــن تعهــد ســازمانی و رضایــت مشــتریان
رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -7آزمون اسپیرمن

متغیرها

ضریب همبستگی با
وفاداری

سطح معنیداری

متغیرها

ضریب همبستگی با
تعهد سازمانی

سطح معنیداری

رضایت مشتری

0/886

0/019

رضایت مشتریان

-0/069

0/543

طبــق جــدول فــوق ســطح معنــاداری ( )0/019کمتــر از مقــدار
خطــای آزمــون ( )0/05اســت و بیــن رضایــت مشــتری وفــاداری
مشــتریان رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی دوم :بیــن رضایــت شــغلی کارکنــان و تعهــد
ســازمانی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -4آزمون اسپیرمن

بــا توجــه بــه جــدول ســطح معن ـیداری ( )0/543بزرگتــر از
ســطح خطــای آزمــون ( )0/05اســت پــس بیــن رضایــت مشــتریان و
تعهــد ســازمانی رابطــه معنــاداری وجــود نــدارد.
فرضیــه اصلــی ششــم :بیــن رضایــت مشــتریان و ســود ناخالــص
بیم ـهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -8آزمون اسپیرمن

متغیرها

ضریب همبستگی با
تعهد سازمانی

سطح معنیداری

متغیرها

ضریب همبستگی با سود
ناخالص بیمهای

سطح معنیداری

رضایت شغلی

0/886

0/019

رضایت مشتریان

0/029

0/957

نتایــج نشــان داده اســت کــه ســطح معنــاداری ( )0/019کمتــر
از مقــدار خطــای آزمــون ( )0/05اســت پــس بیــن رضایــت شــغلی
کارکنــان و تعهــد ســازمانی رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
فرضیــه اصلــی سـ ّـوم :بیــن رضایــت شــغلی و رضایــت مشــتریان در
شــرکتهای بیمــه رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -5آزمون اسپیرمن

ســطح معن ـیداری ( )0/957بزرگتــر از ســطح خطــای آزمــون
( )0/05اســت پــس وجــود همبســتگی بیــن رضایــت مشــتریان و
ســود ناخالــص بیم ـهای رد میشــود.
فرضیــه اصلــی هفتــم :بیــن رضایــت شــغلی کارکنــان و ســود
ناخالــص بیم ـهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -9آزمون اسپیرمن

متغیرها

ضریب همبستگی
با رضایت شغلی

سطح معنیداری

متغیرها

ضریب همبستگی با سود
ناخالص بیمهای

سطح معنیداری

رضایت مشتری

-0/826

0/042

رضایت شغلی

0/143

0/787

نتایــج نشــان داده اســت کــه ســطح معن ـیداری ()0/042

بــا توجــه بــه اینکــه ســطح معنـیداری ( )0.787بزرگتــر از ســطح

متغیرها

ضریب همبستگی با سود
ناخالص بیمهای

سطح معنیداری

وفاداری

0/257

0/623

چــون ســطح معن ـیداری ( )0/623بزرگتــر از ســطح خطــای
آزمــون ( )0/05اســت پــس فــرض وجــود همبســتگی بیــن ســود
وفــاداری رد میشــود.
فرضیــه اصلــی نهــم  :بیــن تعهــد ســازمانی و ســود ناخالــص
بیمــهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -11آزمون اسپیرمن
متغیرها

ضریب همبستگی با سود
ناخالص بیمهای

سطح معنیداری

تعهد سازمانی

-0/143

0/787

بــا توجــه ســطح معن ـیداری ( )0/787بزرگتــر از ســطح خطــای
آزمــون ( )0/05اســت همبســتگی بیــن تعهــد ســازمانی و ســود
ناخالــص بیم ـهای رد میشــود.

5 -55 -5بحث و نتیجهگیری
در فرضیــه اول رابطــه بیــن رضایــت وفــاداری مشــتری مــورد
آزمــون قــرار گرفــت کــه وجــود رابطــه بیــن دو متغیــر تأییــد گردیــد.
ایــن نتیجــه همســو نتایــج تحقیقــات نایــب زاده و همــکاران
( )1387اســت .در فرضیــه اصلــی دوم وجــود رابطــه معنــادار بیــن
رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی نیــز موردبررســی قــرار گرفــت کــه
نتایــج نشــاندهنده وجــود رابطــه معنــادار بیــن ایــن دو متغیــر
بــود .نتیجــه بهدس ـتآمده بــا تحقیقــات صداقتیفــرد و خلــج
اســدی ( )1390همســو میباشــد .در فرضیــه ســوم وجــود رابطــه
معنــادار بیــن رضایــت شــغلی کارمنــدان و رضایــت مشــتریان
مــورد آزمــون قــرار گرفــت کــه رابطــه معنــاداری بیــن ایــن دو متغیــر
مشــاهده گردیــد .ایــن نتیجــه برخــاف نتیجــه بهدس ـتآمده
در تحقیــق انجــام شــده توســط روحــی و آذر ( )1389و فص ـلزاده
و همــکاران ( )1389میباشــد .ولــی نتایــج همســو بــا نتایــج
تحقیــق دنیــل و همــکاران( .)2009اســت کــه وجــود رابطــه معنــادار
بیــن ایــن دو متغیــر را تأییــد کردنــد .یافته هــای تحقیــق دنیــل و
همــکاران ( )2009از وجــود رابطــه مثبــت بیــن رضایــت مشــتریان و
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2.2افتخــاری ،اکبــر؛ شــیخ ،ابراهیــم و یارایــی ،علیرضــا (.)1387
طراحــی مــدل جامــع ســنجش رضایــت شــغلی کارکنــان.
3.3جعفــر نــژاد ،احمــد؛ رحیمــی ،حســن( .)1384اندازهگیــری
کیفیــت ارائــه خدمــات بیمــه بــا اســتفاده از مــدل گســترده
کیفیــت خدمــات (ســروکوال)  :مطالعــه مــوردی  :شــرکتهای
بیمــه آســیا ،البــرز ،ایــران ،دانــا ،فصلنامــه صنعــت بیمــه،
ســال بیســتم.
4.4حســینی هاشـمزاده ،داوود ( .)1389بررســی عوامــل مؤثــر بــر
رضایــت شــغلی کارکنــان بانــک صنعــت و معــدن .مدیریــت
دولتــی ،دوره ،2شــماره.5
5.5حیــدرزاده ،کامبیــز؛ خوشپنجــه ،مهســا و باقــی،
مهوینالســادات .)1387( ،بررســی رابطــه بیــن وفــاداری
مشــتری و نقــش آن در ســودآوری ســازمانها.
6.6خا کــی ،غالمرضــا ( .)1384مدیریــت بهــروری .تهــران :
انتشارات دانشگاه آزاد اسالمیچاپ چهارم ،ص.41
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خطــای آزمــون ( )0/05اســت همبســتگی بیــن رضایــت شــغلی و
ســود ناخالــص بیم ـهای رد میشــود .
فرضیــه اصلــی هشــتم  :بیــن وفــاداری مشــتریان و ســود ناخالــص
بیمـهای رابطــه معنــاداری وجــود دارد.
جدول -10آزمون اسپیرمن

رضایــت شــغلی کارکنــان حکایــت دارد و بیــان میکنــد کــه رضایــت
مشــتری در پــی رضایــت کارکنانــت می آیــد ولــی یافته هــای ایــن
پژوهــش حا کــی از رابطــه منفــی بیــن ایــن دو متغیــر می باشــد.
در فرضیــه چهــارم رابطــه بیــن رضایــت شــغلی وفــاداری بررســی
شــد کــه نتایــج حا کــی از عــدم رابطــه بیــن دو متغیراســت .در
بررســی فرضیــه پنجــم یافتههــا حا کــی از ایــن اســت کــه بیــن تعهــد
ســازمانی و رضایــت مشــتریان رابط ـهای وجــود نــدارد .در بررســی
فرضیــه اصلــی ششــم نیــز رابط ـهای بیــن رضایــت مشــتری بــا ســود
ناخالــص بیم ـهای مشــاهده نشــد کــه ایــن نتیجــه برخــاف نتایــج
تحقیــق فصـلزاده و همــکاران ( )1389و روحــی و آذر ( )1389بــود.
همچنیــن نتایــج فرضیــه هفتــم حا کــی از آن اســت کــه بیــن رضایــت
کارکنــان و ســود ناخــاص بیم ـهای رابط ـهای وجــود نــدارد کــه ایــن
نتیجــه بــا یافتههــای روحــی و آذر ( )1389همخوانــی دارد .ولــی
بــا یافتههــای فص ـلزاده و همــکاران ( .)1389مطابقــت نــدارد .در
فرضیــه هشــتم یافتههــا حا کــی از عــدم وجــود رابطــه بیــن وفــاداری
مشــتریان و ســود ناخالــص بیم ـهای اســت کــه یافتههــا بــا نتایــج
تحقیــق نایــب زاده و همــکاران ( )1387همســو نیســت .در فرضیــه
نهــم رابطــه بیــن تعهــد ســازمانی و ســود ناخالــص را بررســی شــد کــه
نتایــج حا کــی از عــدم وجــود رابطــه بــود.

9

فصلنامه راهبردهای بازنشستگــݡی

10

شفــرد ،کــرماهلل؛ محجــوبروش ،شــبنم (.)1388
7.7دان 
بررســی رابطــه رضایــت شــغلی و تعهــد ســازمانی بــا کارایــی
کارکنــان .فصلنامــه رهبــری و مدیریــت آموزشــی دانشــگاه آزاد
واحــد گرمســار ،ســال ســوم ،شــماره 4
8.8روحــی ،علــی و آذر ،نســرین ( .)1389بررســی روابــط بیــن
معیارهــای غیرمالــی برعملکــرد مالــی شــرکت (مطالعــه
مــوردی (شــرکتهای بیمــه دولتــی شــعب اســتان تهــران).
فصلنامــه صنعــت بیمــه ،ســال بیســت وپنجــم ،شــماره .4
9.9زندیه،وجیهــه .)1381( ،اندازهگیــری و تحلیــل بهــرهوری
ی بیمــه ایــران طــی دورههــای
در شــرکتهای ســهام 
 .1362پایاننامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــگاه الزهــرا(س)،
دانشــکده علــوم اجتماعــی و اقتصــادی.
یفــرد ،مجتبــی و خلــج اســدی ،شــدیده (.)1390
1010صداقت 
ارتبــاط شــاخصهای رضایــت شــغلی بــا تعهــد ســازمانی
اســاتید دانشــگاه آزاد اســامی واحــد گرمســار .فصلنامــه
تازههــای روانشناســی صنعتــی \ســازمانی ،ســال دوم ،شــماره
ششــم.
1111فص ـلزاده ،علیرضــا؛ محمــدی ،پــگاه و باقــر زاده ،فاطمــه
( .)1389رضایــت مشــتری ،رضایــت کارمنــد و عملکــرد
مالــی .اولیــن همایــش ملــی مدیریــت .انجمــن علمــی
دانشــگاه شــیراز.
1212کاوســی ،ســیدمحمدرضا؛ ســقایی ،عبــاس(.)1384
روشهــای اندازهگیــری رضایــت مشــتری ،تهــران ،انتشــارات
ســبزان ،چــاپ دوم.
1313کــزازی ،ابوالفضــل( .)1387مدیریــت کنتــرل کیفیــت
فراگیر(نگــرش کاربــردی) ،تهــران ،مرکــز آمــوزش مدیریــت
دولتــی
1414کمینیــان ( .)1380بررســی رابطــه بیــن آزادی عمــل و تعهــد

شــغلی معلمــان و مــدارس متوســطه شــهر اصفهــان .پایــان
نامــه کارشناســی ارشــد ،دانشــکده علــو م تربیتــی و روان
شناســی دانشــگاه اصفهــان.
1515لگزیــان ،ســمیه( .)1386ارتبــاط بیــن رضایــت شــغلی و
رضایــت مشــتری در مشــاغل خدماتــی .ســایت دانشــجویان
ایــران.
1616ملکــی ،آناهیتــا؛ دارابــی ،ماهــان ( .)1387روشهــای
مختلــف اندازهگیــری رضایــت مشــتری ،ماهنامــه مهندســی
خــودرو صنایــع وابســته ،ســال اول ،شــماره.3
1717موســوی شــاهرودی ،ســید محمــد ( .)1387رابطــه بیــن
رضایــت مشــتری و عملکــرد بانکهــا .فصلنامــهی بانــک
صــادرات بهــار ،صــص.39-46
1818نایــب زاده ،شــهناز؛ دهقــان دهنــوی ،حســن و میرعبداللهــی،
حمیــد ( .)1387بررســی رابطــه بیــن رضایــت وفــاداری
مشــتری بــا عملکــرد بانکهــای شــهر یزد.گــزارش پژوهشــی
دانشــگاه آزاد اســامی یــزد.
1919نبــوی ،ســید محمــد؛ برزگــری ولــی کنــدی ،داوود (.)1389
افزایــش بهــرهوری ســازمانی و رضایتمنــدی مشــتری
دغدغــه مدیــران ســازمانهای ایرانــی ( مطالعــه مــوردی
شــرکت ســایپا ) .همایــش ملــی چالشهــای مدیریــت و
رهبــری در ســازمانهای ایرانــی دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
اصفهــان.
20. Danil, adeel & ashar, Muhanmad & IhsanUr-Rehman, Hafiz & Shahbaz, Wahab
(2009) “ An Impact Of Employ Satisfaction
On Customer Satisfaction In Service Sector
Of Pakistan”, Journal of Asian Scientific
Research.

