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 چکيده
نقش تبلیغات بر توسعه بیمه های زندگی در بیمه ایران استان بررسی ، حاضر هدف پژوهش

همبستگی است و از –از نظر هدف کاربردی حاضر . روش تحقیقمی باشدخراسان شمالی 

 –پیمایشی و بصورت تحلیلی  از نوع میدانی است که به روشها آوری دادهمعلحاظ ج

کلیه نمایندگی های بیمه ایران در  ی آماری این تحقیقجامعه .توصیفی انجام می شود

نفر  08 به دلیل محدود بودن جامعه تعداد ی آماری تحقیق. نمونهخراسان شمالی می باشد

تك  tاز طریق محاسبه آزمون های پژوهش ه. دادانتخاب شدنداز طریق جدول مورگان 

 تبلیغات ات،تبلیغ نشان داد که بین. نتایج تحقیق قرار گرفتندیه و تحلیل تجزای مورد نمونه

تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی و توسعه بیمه زندگی در بیمه ایران خراسان شمالی ارتباط 

 معناداری وجود دارد مثبت

 تبلیغات، بیمه های زندگی، تبلیغات تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی :يديکل واژگان
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 2، ساحل فرخيان 1علی وفاپيشه 

 گروه مدیریت، واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور، ایران 1
 گروه مدیریت، واحد نیشابور،دانشگاه آزاد اسالمی ،نیشابور، ایران 2
 

 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول

  ساحل فرخيان

sahel.farokhian @yahoo .com 
 

 نقش تبليغات و توسعه بيمه هاي زندگی

 )مطالعه موردي: استان خراسان شمالی( 
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 مقدمه
از جبران  یاقتصاااد فعاالن  کهیدارد. درصااورت بساازایی نقش اقتصاااد در که اساات وریهر کشاا یدیکل یاقتصاااد یتهایاز فعال مهیب   

 مه،یصنعت ب  تیرا تجربه خواهد کرد. تقو اعدیمس  تیوضع  زیو کار و رقابت ن کسب  یداشته باشند، فضا    نانیخود اطم یاحتمال یخسارتها 

ارد و در د یادیمطلوب خود فاصله ز  گاهیاز جا مهیصنعت ب  ،ینقش اساس   نیاتوجه به اب اما. تاس ی اقتصاد  یتهایفعال ریرونق سا  ساز  نهیزم

سااائل به م مهیب یشاارکتها کهد کر انیب توانمی اصاال در. تصااورت گرفته اساا یمحدود یتهایفعال مهیب غاتیو تبل یاببازاری ائلمساا حوزه

 خدمااات    در ارائه یمقاادم شاامردن و     ،ی. شااناخت کامل مشااتر    (1938)صحت و همکاران،کنندی نم یادیتوجه ز غاتیو تبل یابیبازار

با آنچه در گذشته  شودیم  یکه هم اکنون از مشتر یاست. تعبیر یامروز وکار کسااب    از جمله عوامل تضمیاان موفقیت در بازار   یکیفاا  

 یبلکه عضو فعال و تأثیرگذار در تمام نیساات،   خدمات ایصرف کاال  داریخر گرید یکه مشتر یمعن نیا به رواج داشت کًامال متفاوت است، 

ات   یتجار یفعالیتها ا اوارتر است و  (1901)عسگری،  اس ا ااز   . در مورد صنعت بیمه کار دش ا ات  یبه توجه و درا نی اران  یازپیش مد بیش ا  ا

 در هر ینیسااتند که مشتر   ییو کاال شوندی ارائه م یمشااتر   هسااتند که به   یمختلف بیمه، خدمات یها رشااته   رایز دارد، یو میان یعال
اتفاده کند    لحظه ا ایار   (1،2882)شینگبتواند از آنها اس ا  دیآنها در زمان خر یایکه منافع و مزا گریو خدمات د کاال از ی. بیمه برخالف بس

اوند،   ی م مشخص ا ات که نیازها    ییکاال ش ا از   یمتما کاالها گریبیمه را از د ،یژگیو نی. اکندیرا مرتفع م یآت یغیرملموس اس اد   یم ا ا و  کن

اناخت و       ا اه را تحت تأثیر ش ا ارار م    به فرهنگ فرهنگ بیم ا (. در 1938)صحت و همکاران، است خدمت ی. بیمه نوعدهدیمفهوم عام آن ق

 داین میان برای تاثیر گذاری بر تصمیمات مشتریان در استفاده از یك نوع خاص از محصوالت بیمه ای استفاده از ابزارهای تبلیغاتی می توان     

ستفاده از تبلیغات مناسب و در خور این صنعت خو       شد. البته باید بیان نمود که در زمینه شرکت های بیمه ا مهم  د به عنوان چالشی موثر با

ضعف              شد و کوچکترین  صنعت بانکداری برای جذب منابع مالی می با ستمر در رقابت با  صورت م صنعت به  شد. چرا که این  مطرح می با

 (. حال این سوال مطرح می شود که با توجه به2883عملکردی می تواند این منابع مالی را به سمت بانك ها سوق دهد)آدالوجو و همکاران، 

رقابت شدید کنونی بیمه ها در ایران چگونه می توان از تبلیغات به منظور توسعه صنعت بیمه بخصوص در زمینه بیمه زندگی استفاده نمود      

 و در واقع این تبلیغات را به سمتی اثربخش تر سوق داد؟ از اینرو پژوهش حاضر به دنبال آزمون فرضیات زیر می باشد:
H1. غات و توسعه بیمه زندگی وجود دارد.ارتباط معنی داری بین تبلی 

H2. .ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد 

H3. .ارتباط معنی داری بین تبلیغات بیلبوردی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد 

 پيشينه ي ادبيات موضوع
ایران شروع شد. اصوالً این دوره را دوره شروع تبلیغات تجاری   در 192۱ای از سال  ارشناسان معتقدند که تبلیغات تجاری بصورت حرفه   ک

ه اند و معتقدند استفاد برخی از صاحبنظران نخستین وسایل آگهی رسانی در ایران را نصب تابلو و جارچیها بیان کرده      .داننددر همه دنیا می

ستانی بازمی  شریه   گردد. پیشینه آگهی در تاریخ معاصر، نخست   از آگهی به ادوار با  ها باب شد و سپس رواج  به صورت دیوارکوب و درج در ن

شگاه بیان کردند که    2812ترکان) .پیدا کرد شم انداز دانش آموزان دان ( در تحقیقی با عنوان اهمیت تبلیغات خالق و بازاریابی با توجه به چ

مطالعات دو فرآیند های مجاب کننده مهم)تبلیغات خالق این پژوهش به  تبلیغات نقش بسیار مهمی در دنیای بازاریابی رقابتی امروزی دارد.

ه رو مدیریت بازاریابی( که اغلب در مدیریت کسب و کار به کار گرفته می شود، می پردازد. در این مطالعه، تبلیغات خالق و اهمیت آن در ادا

عوامل تعیین  ( در تحقیقی با عنوان 2812و همکاران) میچلبازاریابی توسط گروه نمونه از دانشجویان دانشگاه مورد بررسی قرار گرفته است. 

ین مطالعه عوامل به بررسی عواملی که متخصصان تبلیغات در    اکننده انتخاب رسانه در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه بیان کردند که    

سانه ها برای کمپین های تبلیغاتی در نظر گرفتند می پردازند. یافته ه  ستیابی به مهم ترین عامل   نیجریه هنگام انتخاب ر شان داد که د ی ا ن

سانه در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه به عنوان      شته. این امر هزینه       40.5که تحت تاثیر انتخاب ر سخ دهندگان را دربر دا درصد از پا

شت. عوامل دیگر عبارت     سترس برای کمپین های تبلیغاتی به دنبال دا سانه ای و نیز بودجه قابل د صویر، امتیاز های ر و  ند از قدر و منزلت، ت

سخ     37ساهم رساانه ای و نیز انتشاار رساانه های چاپی. رادیو به عنوان رساانه تبلیغاتی بیشاتر ترجی  داده شاده و به عنوان         درصاد از پا

 هم برگرفته از این مطالعه اینو به ترتیب روزنامه، تلویزیون و رسانه های آنالین به دنبال داشت. نتیجه گیری م دهندگان  را شامل می شود.  

است که رسانه های سنتی ارتباط جمعی هنوز هم رسانه های تبلیغاتی ارج  در میان متخصصان تبلیغات در نیجریه می باشد و توصیه شد          

النی ات است. گیکه صاحبان رسانه های خصوصی باید دستیابی به رسانه ها خود را افزایش دهد. رسانه به دنبال جذب درآمد حاصل از تبلیغ
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در تحقیقی با عنوان اهمیت بیمه و نقش تبلیغات در آن بیان می کنند که ایجاد حوادث مختلف مانند سااایل، زلزله،    (2819نیا و همکاران)  

ی و زیکآتش سوزی، همواره انسان را تهدید کرده است. انسان همیشه به دنبال زندگی طوالنی و سالم و در اثر حادثه ترمیم آن هم از نظر فی

سازمان های خدماتی مانند بیمه ایفا می کند. ابزا       شد. بازاریابی نقش مهمی در  صنعت بیمه آغاز  ست. بنابراین تمایل به   رهم از نظر مادی ا

ست به طوری که با تکیه بر       شتریان ا ست. تبلیغات تجاری یك فرایند ارتباط با م سازمان بیمه برای بازاریابی، تبلیغات تجاری ا زایا ممهم در 

شد. ابزار تبلیغات از لحاظ ملموس و      شتریان بالقوه ذهنی یا احتمالی می با و منافع و ویژگی های مثبت یك محصول برای نفوذ در افکار و م

ای میا نامحسوس شامل تبلیغات مستقیم و یا ضد تبلیغات است. در این مقاله به بیان بیمه، مفهوم و تاریخ و نقش بازاریابی آن را به عنوان ن     

( در تحقیقی با عنوان اثربخشای تیلیغات و تصامیم گیری در صانعت بیمه به بررسای تاثیر     2812کلی بیان می کند. ساومان سای و کاپور)  

اثربخشی تبلیغات بر تصمیم گیری مشتریان در استفاده از صنایع مختلف بیمه پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که تبلیغات          

شد. خان محمدی و همکاران )          می تواند تاثی شته با صول بیمه ای دا شتریان برای خرید از یك مح صمیم گیری م سزایی در ت در ( 1939ر ب

 بیمه های شرکت  تبلیغات نبودن بخش اثر خصوص  در گذشته  نتایج تحقیقات با تحقیق این نتایج تحقیق خود به این نتیجه دست یافتند که 
شد. چرا که    بازرگانی سو می با ساس  بر هم  خرید به بیمه گذاران باعث ترغیب بازرگانی های بیمه تبلیغات چنانچه پژوهش، این یافته های ا
 پیامای محتوای که بود خواهد پذیر امکان شرایطی  در بیمه نامه به خرید بیمه گذاران ترغیب و نبوده اند بخش اثر تبلیغات نگردد، بیمه نامه
ساس  بر تبلیغاتی صلی تبلیغات در    1938صحت و همکاران)  .شوند  تدوین گذارانبیمه  و دیدگاه نظر ا سی نقش ا ( در تحقیقی با عنوان برر

هم  اگر ه و صورت نگرفت  یگستردها  یتهایفعال مهیب غاتیتبل نهزمی در که تآن اس  اییپژوهش گو نیا جینتاصنعت بیمه بیان نموده اند که  

س  بوده یصورت کل  صورت گرفته به  یغاتیرابطه تبل نیدر ا س  دیبا نکهیا گردی و تا صل   جنبه هبه هر    بیترغ دهنده،یآگاه یعنی غاتیتبل یا

 که یافت دساات نتیجه این به AIDAمدل  از اسااتفاده با (1900)فشاامی  . محساانیتوجه نمود مهیدر صاانعت ب کنندهی ادآوریو  کننده
 نامه( توسااط بیمه اقدام)خرید و آنها در تمایل ایجاد بر اما بوده، مشااتریان تاثیرگذار در عالقه ایجاد و توجه جلب بر بیمه پارساایان تبلیغات
 است. نبوده تاثیرگذار مشتریان

 تحقيق شناسی روش

 روش تحقیق

 پیمایشی و بصورت که به روش، استهمبستگی  –کاربردی ،روش مورد استفاده در این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع و روش پژوهش

 توصیفی انجام شده است. –تحلیلی 

 جامعه آماري
شمالی    شامل جامعه آماری این تحقیق  سان  شند  می کلیه نمایندگی های بیمه ایران در خرا نمونه تحقیق از طریق جدول مورگان به   .با

 نمایندگی بوده است که در مناطق مختلف استان توزیع شده است. 188دست می آید. تعداد کل این نمایندگی ها 

 اندازه گيريابزار 

ضر عبارتند از: مطالعات  شنامه ی محقق     کتابخانه ای ومطالعات ابزار جمع آوری اطالعات در تحقیق حا س میدانی، در بخش میدانی از پر

 گویه استفاده شده است. 28ساخته با 

 ابزار اندازه گيريروايی 
ست      شده ا ستفاده  سی روایی، از روایی محتوی ا سشنامه زا      .در این تحقیق به منظور برر شود، پر همانطور که رد جدول زیر مالحظه می 

 روایی قابل قبویل برخوردار است. 

 
 CVR. مقادیر 1جدول

 پذیرش/رد روایی Cvr سواالت

 پذیرش 85۱۱ میزان پوشش رسانه .1

 قابل فهم بودن مطالب ارائه شده در رسانه .2
 پذیرش 8502

 پذیرش 85۱2 اطالعاتی افرادمواردی که در رسانه مطرح شده با توجه به نیاز  .9
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 پذیرش 8529 میزان جذابیت رسانه .2

 پذیرش 8510 میزان دردسترس بودن رسانه .۱

 پذیرش 8500 ماهیت رسانه تبلیغاتی .1

 تداوم فعالیت رسانه .2
 پذیرش .810

 پذیرش 85۱2 سابقه فعالیت رسانه تبلیغاتی .0

 تعداد/ نوبت پخش پیام تبلیغاتی .3
 پذیرش 851۱

 پذیرش 8502 زمان پخشهمه گیر بودن  .18

 میزان مطابقت موضوع با نیازهای گروه وسیعی از مخاطبین .11
 پذیرش 8510

 پذیرش 85۱2 جدید بودن و تکراری نبودن پیام برای گروه های مختلف مخاطبین .12

 پذیرش 85۱1 میزان کاربردی بودن مطالب برای گروه های متعدد مخاطبین .19

 گروه زیادی از مردممیزان معروفیت رسانه تبلیغاتی نزد  .12
 پذیرش 85۱۱

 پذیرش 8519 رسانه تبلیغاتینوع اثر بخشی  .1۱

 پذیرش 85۱0 رسانه در انتقال پیام به مخاطبنوع کیفیت  .11

 پذیرش 85۱۱ پیام تبلیغاتینوع جنبه آموزشی بودن  .12

 نوع رسانهجنبه جذابیت ظاهری  .10
 پذیرش 8511

 پذیرش 85۱3 نوع رسانهجنبه در دسترس بودن  .13

 پذیرش 852۱ در رسانه قابلیت تعامل با مخاطبجنبه  .28

 

 ابزار اندازه گيريپايايی 

ست. طبق جداول زیر پایایی کل ابزار تحقیق مقدار       2در این پژوهش برای تعیین پایایی ابزار از روش الفای کرونباخ شده ا ستفاده   8502ا

 محاسبه شده است و بنابراین پرسشنامه پژوهش حاضر از پایایی خوبی برخوردار است.
 . آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه2جدول 

 تعداد سواالت نام معیار
فای     یب آل ضااار

 کرونباخ
 تایید/رد پایایی

 تایید 8502 28 ابعاد تحقیق

 

                                                           
2  Cronbach's Alpha 
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 يافته هاي تحقيق

قبیل   از آماری توصیف  های شیوه  از SPSS آماری افزار نرم ورود در آوری و جمع از پس مشاهدات  و ها داده توصیف  جهت پژوهش، این در

 آزمون با مشاهدات  بودن نرمال فرضیه  بررسی  از پس آمار استنباطی  بخش در .استفاده شده است    توصیفی  نمودارهای فراوانی، توزیع جداول

اساات. نتایج آمار توصاایفی داده ها و  گردیده داری آن اسااتفاده و سااط  معنی tآزمون  و تکنیك ها روش از های کلموگروف اساامیرنوف

 همچنین آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای تمامی متغیرهای تحقیق در زیر نشان داده شده است.

 
 نتايج آمار توصيفی. 3جدول

ر درصااااد معتب  فراوانیدرصد  شرح ویژگی ها

 فراوانی
تجمعی درصااد  

 فراوانی
 0052۱ 0052۱ 0052۱ مرد جنسیت

 188 1152۱ 1152۱ زن
 

 

 تحصیالت

 152۱ 152۱ 152۱   دیپلم فوق
 18 ۱952۱ ۱952۱ لیسانس

 3۱ 9۱ 9۱ لیسانس فوق
 188 ۱ ۱ دکتری

 

 تأهلوضعیت 

 7.5 7.5 7.5 مجرد

 100.0 92.5 92.5 متأهل

 5.0 5.0 5.0 سال 98 زیر سن

 48.8 43.8 43.8 سال    28تا  98بین 

 93.8 45.0 45.0 سال     ۱8تا  28بین 

 100.0 6.3 6.3 سال                  ۱8باالی 

 
 اسميرنف جهت بررسی نرمال بودن مؤلفه هاي مورد بررسی –آزمون کولموگروف نتايج . 4جدول 

مولفااه هااای     

 تلویزیونی

ماااولااافاااه  

 بیلبوردی
 80 80 تعداد

 2۱22/2 1۱92/9 میانگین
 /.۱0192 /.۱2201 انحراف استاندارد

Absolute 1۱9./ 113./ 
Positive 811./ 821./ 

 Negative 1۱9./- 113./- 
Kolmogorov-

Smirnov Z 
821/1 223./ 

 /.291 /.18۱ سط  معنی داری

 

لعااه بیشاااتر                 k-sآزمون   داری معنی    ساااط   اساااااس بر   نتیجااه    اساااات 8۱/8 ازکااه در تمااامی متغیرهااای مورد مطااا

نرمال اساات( تائید می گردد. به عبارت دیگر توزیع تمامی مفلفه های نرمال می باشااد. بنابراین  Xفرض صاافر )توزیع متغیر  که گیریم می 

 جهت بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های پارامتریك استفاده شده است. 
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 آزمون فرضیات تحقیق

 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تبليغات بين داري معنی ارتباطاول:  ييهفرض
 .ندارد وجود زندگی بیمه توسعه و تبلیغات بین داری معنی ارتباطاول:  ییهفرضفرض صفر: 

 .دارد وجود زندگی بیمه توسعه و تبلیغات بین داری معنی ارتباطاول:  ییهفرضفرض یك: 
 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تبليغات بين داري معنی ارتباط ي اول:. فرضيه6-4جدول شماره 

تالف      سط  معنی داری درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص خ ا

 میانگین
 حد باال حد پایین

 851۱02 8519۱۱ 8593280 85881 23 95911 تبلیغات  
  

شماره      سعه بیمه زندگی آماره آزمون مقدار      1-2با توجه به جدول  سی وضعیت ارتباطی تبلیغات و تو ست.      9591در برر شده ا سبه  محا

دارد. سط  معنی این آزمون  9این مقدار به صورت مثبت ارائه شده است که نشان می دهد وضعیت این شاخص اختالف معنی داری با عدد 

محاسبه شده است که این مقدار بیشتر از       9518ه شده است که تایید فرض یك می باشد. میانگین شاخص مقدار     محاسب  85888نیز مقدار 

و حد وسط می باشد. حال به منظور بررسی باال یا پایین بودن وضعیت این شاخص از عالمت حد باال و پایین استفاده می شود. با توجه           9

مل را این دو عاین شاااخص مثبت می باشااد. بنابراین می توان بیان نمود که غالب افراد تاثیر گذاری  به این که عالمت حد باال و پایین در ا

 تایید نموده اند. 

 .دارد وجود زندگی بيمه توسعه و تلويزيونی تبليغات بين داري معنی ارتباط ي دوم:فرضيه
 وجود ندارد. فرض صفر: ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی

 فرض یك: ارتباط معنی داری بین تبلیغات تلویزیونی و توسعه بیمه زندگی وجود دارد.
 ارتباط معنی داري بين تبليغات تلويزيونی و توسعه بيمه زندگی وجود دارد. 7-4جدول شماره 

ختالف    سط  معنی داری درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص ا

 میانگین

 حد باال حد پایین

یغااات         ل ب ت

 تلویزیونی
3.678 79 .0008 .395638 .18158 .60988 

 

محاسبه شده است. این مقدار به      9512آماره آزمون مقدار  در بررسی وضعیت ارتباطی تبلیغات تلویزیونی   2-2با توجه به جدول شماره     

شاخص اختالف معنی داری با عدد          ضعیت این  شان می دهد و ست که ن شده ا سط  معنی این آزمون نیز مقدار   9صورت مثبت ارائه  دارد. 

و حد   9محاسبه شده است که این مقدار بیشتر از       9593محاسبه شده است که تایید فرض یك می باشد. میانگین شاخص مقدار        85888

ین که د. با توجه به اوسط می باشد. حال به منظور بررسی باال یا پایین بودن وضعیت این شاخص از عالمت حد باال و پایین استفاده می شو       

شد. بنابراین می توان بیان نمود که غالب افراد تاثیر گذاری این دو عامل را تایید نمو    شاخص مثبت می با ه دعالمت حد باال و پایین در این 

 اند. 

 ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد.سوم:   ييهفرض

 ی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود ندارد.ارتباط معنفرض صفر: 

 ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد.فرض يک: 

 .: ارتباط معنی داري بين تبليغات بيلبوردي و توسعه بيمه زندگی وجود دارد8-4جدول شماره 

ختالف    معنی داریسط   درجه آزادی آماره آزمون نام شاخص ا

 میانگین

 حد باال حد پایین

یغااات         ل ب ت

 بیلبوردی
20.883 79 .0008 1.22083 1.1045 1.3372 

 

شماره    ضعیت عامل تبلیغات بیلبوردی آماره آزمون   0-2با توجه به جدول  سی و سبه  28500 مقدار در برر ست  شده  محا   به مقدار این. ا
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  مقدار نیز آزمون این معنی سط  . دارد 9 عدد با داری معنی اختالف شاخص  این وضعیت  دهد می نشان  که است  شده  ارائه مثبت صورت 

سبه  8588 ست  شده  محا سبه  2522 مقدار شاخص  میانگین. باشد  می یك فرض تایید که ا ست  شده  محا   حد و  9 از بیشتر  مقدار این که ا

 این که هب توجه با. شود  می استفاده  پایین و باال حد عالمت از شاخص  این وضعیت  بودن پایین یا باال بررسی  منظور به حال. باشد  می وسط 

 ند.گذاری این دو عامل موثر دانسته ا تاثیر افراد غالب که نمود بیان توان می بنابراین. باشد می مثبت شاخص این در پایین و باال حد عالمت

 نتيجه گيري و پيشنهادات
درصد در توزیع جنسیتی این گروه قرار داشته     11درصد و زنان با   03مردان با تعداد در بررسی وضعیت جنسیت می توان بیان نمود که    

 ۱ دکتری و درصد 152۱ دیپلم فوق درصد، 9۱ لیسانس، فوق درصد، ۱952۱ لیسانس  اند.  در بررسی تحصیالت نیز مشخص گردید که افراد   

سال،   ۱8الی  28درصد افراد دارای سن بین    2۱وان بیان نمود که در زمینه سن نیز  می ت . دهند می تشکیل  را تحقیق نمونه کل از درصد 

شته اند.  از نظر وضعیت تاهل       98درصد نیز زیر   ۱سال و   ۱8درصد باالی   159سال،   28الی  98درصد دارای سن بین    2950 سال سن دا

نساتی این گروه قرار داشاته اند. همچنین نتایج   درصاد در توزیع ج  39درصاد و مجردان با   39نیز می توان بیان نمود که متاهالن با تعداد 

 تلویزیونی، تبلیغات بیلبوردی و توسعه بیمه زندگی در بیمه ایران خراسان شمالی تبلیغات نشان داد که بین تبلیغات،آزمون فرضیات تحقیق 

ص بین تبلیغات و انواع آن با توسعه بیمه مشخ  معناداری وجود دارد. بنابراین با توجه به نتایج تحقیق که ارتباط معنی داری را  ارتباط مثبت

 نمود می توان پیشنهادات زیر را ارایه داد:

شته باشد. در این زمینه         - در این زمینه پیشنهاد می شود تا در انتخاب نوع رسانه ها توجه به گستردگی تبلیغات در اولویت قرار دا

سانه ای مورد نظر، ارائه مطالب ق     ست تا میزان پوشش ر سنی  الزم ا ابل فهم در قالب تبلیغات، ارائه اطالعات با توجه به گروه های 

 مختلف، افزایش جذابیت رسانه مورد ارزیابی و تحلیل دقیق مدیران بخش تبلیغات صورت پذیرد. 
شتریان و همچنین تکرار      - سالی به م شی تبلیغات در حوزه تکرار پیام های ار ازخور ب میتوان بیان نمود که یکی از راهکارهای اثربخ

گیری از آنها می باشااد. بنابراین امکان ارسااال پیام های تبلیغاتی به دفعات مختلف و طی مراحل مختلف در این زمینه می تواند  

 موثر واقع شود.
شده در         - سانه ای با هزینه های انجام  صله از تبلیغات ر ستی میزان درامد های حا شد. بای لزوم ارزیابی هزینه و منفعت مطرح می با

سانه ای با          ای سلما ر شت. م سانه دا سبی در زمینه انتخاب نوع ر ن زمینه مورد ارزیابی قرار گیرد تا از این طریق بتوان تحلیل منا

 منفعت باال نسبت به هزینه پایین می بایست مورد انتخاب قرار گیرد.
شود که مالحظات بودجه ای نیز مورد توج       - سانه دقت  شود تا در انتخاب نوع ر شنهاد می  ه قرار گیرد و برنامه ریزی های بعدی پی

 متعاقب با این برنامه های تبلیغاتی بر اساس بودجه تعریف شده سازمان در بخش تبلیغات صورت پذیرد. 
 

 پیشنهادات برای محققین آینده

 موضوعات زیر با توجه به تحقیق صورت گرفته برای محققین بعدی پیشنهاد می شود:

  انتخاب نوع رسانه به صورت مقایسه ای در سایرشرکت های بیمه صورت گیرد.بررسی تاثیر عوامل موثر بر 

  .شناسایی و اولویت بندی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه 

 . بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه  بر دیگر جنبه های عملکرد بیمه هم چون کارایی و بهره وری 

 ری شرکتهای بیمه با تفکیك اثر تبلیغات در رشته های مختلف بیمه ای .تاثیر تبلیغات اصولی بر سودآو 

 .مقایسه نوع و تاثیر تبلیغات در زمینه رشته های گوناگون بیمه ای در داخل کشور با کشورهای پیشرفته دنیا 

  .بررسی تاثیر سایر عوامل بر انتخاب رسانه 

 

 محدوديت هاي تحقيق
 آسیا بوده لذابرای استفاده سایر بیمه ها نیاز به اطالعات مربوط به همان بیمه ها می باشد.نتایج این تحقیق مربوط به بیمه -1

 نتایج مربوط به دوره زمانی خاص بوده لذا بکارگیری از نتایج تحقیق طی سال های آینده نیازمند اطالعات به روزتر خواهد بود.-2

 بیمه از منظر تبلیغات. کمبود منابع علمی در خصوص تاثیر عوامل موثر بر توسعه-9

 کمبود تحقیقات تجربی در زمینه بررسی تاثیر عوامل موثر بر انتخاب نوع رسانه.-2

باتوجه به این که دراین پژوهش ازپرساااشااانامه به عنوان ابزاری جهت گردآوری اطالعات اساااتفاده گردیده اسااات، این امرخودیکی  -۱
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ارای محدودیت ذاتی بوده بطوری که محقق کنترلی به صاادق گفتار پاسااخ دهندگان ازمحدودیت های تحقیق می باشااد چرا که این ایزار د

 .نداشته است
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