
 چکیده:

تنوع انتخاب  ارائه دهندگان خدمات به ویژه در بخش بیمه  وفاداری مشتری در فضای رقابتی موجود و با توجه به

موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این که مشتریان بخش خدمات، با نیروی فروش فعال در این بخش در هنگاا   

کنند، ویژگی های نیروی فاروش، کیییات راب اه و رفتاار راب اه مناد نیاروی فاروش ا          دریافت خدمات تعامل می

 هاد  ا  انااا  واژوهش راضار،      هم و تأثیر گذار بر ادامه خرید مشتری و وفاداری مشتری است.  شاخص های م

سناش راب ه بین ویژگی های شخصی نیروی فروش، رفتار راب ه مند نیاروی فاروش، کیییات رواباو و وفااداری      

-ویمایشی می –ییی باشد. وژوهش ا  ریث هد  کاربردی و ا  نوع توصمی در شهر رشت شعب بیمه آسیا انمشتری

هساتند کاه    6931فروردین -6931مشتریان شعب بیمه آسیا دربا ه  مانی فروردین باشد. جامعه آماری وژوهش کلیه 

نیر  بوده و با استیاده ا  فرمول کاوکران و باه روش نموناه     953 ا  خدمات بیمه عمر بهره مند شده اند و تعدادشان

نیر بر آورد گردید. ابزار گردآوری اطالعات ورسشانامه اساتاندارد باوده     903ای، رام نمونه،  گیری تصادفی خوشه

بوده و روایی ورسشنامه نیز به روش روایی محتوا و روایای   1/0که وایایی ورسشنامه به روش آلیای کرونباخ باالتر ا  

بخش آمار توصاییی   در SPSS21سا ه مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تازیه و تحلیل اطالعات ا  نر  افزار های

یافتاه هاای   به منظور بررسی راب ه علی و معلولی متغیرها و آ مون فرضیات استیاده شاد.   Lisrel8.56و نر  افزار 

بین ویژگیهای شخصی نیروی فروش و رفتار راب ه مند نیروی فروش باا کیییات رواباو، راب اه     نشان داد که  تحقیق

راب اه مثبات و    بین کیییت روابو و وفاداری مشتریان نیاز تأییاد شاد.    مثیت و معناداری وجود دارد. همچنین راب ه

های شخصی نیروی فروش و رفتار فروش راب ه مند با وفااداری مشاتری نیاز ماورد تأییاد قارار       معنادار بین ویژگی

ری به توان شاهد ریظ و وفاداری مشتبا ارتقای کییی روابو بین فروشنده و مشتری می. این بدان معناست که گرفت

های اخالقی و مشتری ماداری در میاان نیاروی فاروش در بخاش      بخش خدمات شد. بر این اساس تقویت شاخص

 خدمات بیمه ضرورت دارد.

ویژگی های شخصی نیروی فروش، رفتار فروش راب ه مند، کیییت روابو،  وفاداری مشتری، شعب  کلمات کلیدی:
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