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 نیقزو یدانشگاه آزاد اسالم یعلم ئتیهالف: 
 نیقزو یدانشگاه آزاد اسالم مهیب شیگرا یارشد بازرگان یکارشناسب: 

 چکیده
 ه آیندهویش نیشده است. ا لیارتباط با مخاطبان هدف تبد يبرقرار يقدرتمند برا يهمسان به ابزار غاتیتبل

لذا در  .رندیگ یم دهیآنها را ناد ای بندند یمزاحم را م غاتیچرا که کاربران، تبل است تالیجید یابیدر بازار اتغیتبل
پرداخته شده است.  شرکت بیمه ایرانحوزه در  نیدر ا تبلیغات همسانعوامل موثر بر  ییپژوهش به شناسا نیا

پرسشنامه از  ها . براي گردآوري دادهباشد می یفیو از نظر روش انجام توص يهدف کاربرد رپژوهش حاضر از نظ
هر دو پرسشنامه با استفاده از  ییروا استفاده شده است. و پرسشنامه نیروهاي پنجگانه پورترهمسان  غاتیتبل

ها نیز  آلفاي کرونباخ نیز محاسبه شده است و پایایی پرسشنامهقرار گرفت.  دییمورد تا شاخص روایی محتوایی
. تعداد نمونه با است شرکت بیمه ایرانو کارشناسان  انیمشتر آماري این پژوهش شاملجامعه تایید شده است. 

رابطه  PLSبا استفاده از نرم افزار . دیگرد نییکارشناس تع 160و  يمشتر 400تعداد استفاده از جدول مورگان 
و  یهمبستگ زانیم نییتع يبرا رمنیاسپ یشد و از آزمون همبستگ یبررسها  هیو معنادار بودن فرض رهایمتغ انیم

از  رهایمتغ تیاهم زانیم يرتبه بند يبرا نیهمچن. استفاده شد تبلیغات همسانبر شاخص  رهایمتغ يارگذ ریتاث
گذار  ریتاث همسانتبلیغات پورتر بر  یرقابت هاي پنجگانهروین نتایج نشان داده استاستفاده شد.  دمنیآزمون فر

و از نظر کارشناسان  هداشتها  مولفه نیرا در ب تیاهم نیشتریب دیجدي ها شرکتورود  انیاز نظر مشتر است.
انجام  گرچها توان گفت براساس این نتایج می .اند را داشته تیاهم نیشتریب دیجدي ها شرکتمتفاوت  طیشرا

استفاده از  يرا برا ها ابیکار بازار د،یجد يها يها و تکنولوژ است، اما پلتفرم يهمسان کار دشوار غاتیدرست تبل
ران که مدی تر کرده است آسان دهند، یمرتبط هدف قرار م يها طیکه مخاطبان مناسب را در مح ییها وهیش

 شرکت بیمه ایران باید از آن استفاده نمایند.
 

 بیمه عمر، بیمه ایران ،نیروهاي رقابتی پورتر ،تبلیغات همسانواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
که در آن منتشر  یاست که از نظر ظاهر، فرم و محتوا کامال با پلتفرم غاتیاز تبل یهمسان نوع غاتیتبل

جا که کاربران  . از آنشود یبودن آن نم یغاتیکاربر در نگاه اول متوجه تبل لیدل نیدارد، به هم یهمخوان شود یم
. رندیگ یم دهیها را ناد به صورت ناخودآگاه آن رند،یگ یقرار م نیآنال غاتیدر معرض تبل شیاز پ شیهر روز ب

در  یغاتیرتبلیداشتن ظاهر غ لیبه دل رایز کند، یم دایپ يشتریب تیروز محبوب همسان روزبه غاتیتبل نیبنابرا
 شود یبا پلتفرم انتشار، باعث م ویتین غاتیتبل ییو محتوا يظاهر ی. هماهنگردیگ یها قرار نم کور آن ي نقطه

وادجینسکی ( به اشتراك بگذارند گرانیوجود دارد که آن را با د يادیآن اعتماد کنند و احتمال ز به ترشیکاربران ب
) بر خالف نام خود که به نظر مفهوم native advertisingهمسان ( غاتیتبل ای یبوم غاتیتبل. )2016و ایوانز، 

 غاتیتبل دهند. می را ارائه ینترنتیا غاتیو هوشمندانه از تبل نیکامال آنال یکنند، سبک می یرا تداع یمیو قد یسنت
 يبرا ییحرف ها زین یسازمان يبرندساز ریشوند و در مس یمحسوب مبازاریابی دیجیتال  رمجموعهیجزء ز یبوم

 انیمشتر لیو نرخ تبد کینرخ کل ي نهیرا در زم يشتریب تیهرروز موفق یبوم غاتیتبلهاي  کیتکن گفتن دارند.
 .)2019؛ وادجینسکی، 2016(فرر،  اند کرده دایپ یبالفعل در بازار رقابت انیبالقوه به مشتر

 د،یکه اطالعات مف تعریف کرده است یابیبازار ینوع آن را یبوم غاتیتبل فیدر تعر ،ییمحتوا یابیموسسه بازار
 ریغ ای تیخود سا يبه شکل محتوا غیکه تبلاي  کند، به گونه می ارائهشرکت مخاطبان  يجذاب و هدفدار برا

مخاطب، با استفاده  يملموس و زننده برا يها کیاستفاده از تاکت يبه جا ،یبوم غاتیتبل در .دیایبه نظر ب یغیتبل
در جهت  یبوم غاتیتبل پردازند. می انیارزش بن يمحتوا شیبه نما را،ینامحسوس و گ یغاتیتبلهاي  از روش

و  تیسا يمحتوا انیم یکند که در آن مخاطب نخواهد توانست تفاوت می یرا عمل يترفند یغاتیتبل یابیبازار
که در ذات خود گنجانده، به مخاطبان حس  يشنهادیسبک پ لیبه دل نیچنهم هدفمند قائل شود. غاتیتبل

مانند دروازه ورود به  یبوم غاتیتبل .)2019هوانگ و جیونگ، ( گذار تر است ریدهد که تاث یرا انتقال م یخوب
 غاتینوع تبل نیتر و موفق نیاسپانسر پر کاربردتر يدارا يمحتوا ،یبوم غاتیتبل انیمحتوا است. در م یابیبازار

هاي  تیانتشار در وبسا يناشر خاص برا ایبرند  کیکه توسط  ییمحتوا یعنیاسپانسر  يمحتوا باشد. می بومی
 يمحتوا يها نیکمپ یابیارز يروش برا نیبهتر افتنیاست که  نیا تیاهمحائز  نکته .شود یم هیتر ته پرمخاطب

. مخصوصا در حال حاضر که باشد یمخاطبان م يآن بر رو ریشده به منظور درك بهتر ارزش خود و تاث تیحما
تبط مر اتیتجرب تواند یم یبوم غاتیتبل .دهد یخود را ادامه م ریبه مس يزیآم تیرسانه همچنان به طور موفق نیا

تازه  یدگاهید جادیو ا يبرندساز نهیمخاطبان نسبت به برند موردنظر در زم یآگاه شیافزا يرا، برا يو هدفمند
مارکس و ( شود یبرند مربوطه منته يتقاضا برا شیتواند به فروش و افزا می نیچن هم آن، ارائه دهد.ه دربار

  .)2019همکاران، 
 يخود را در فضا يجا نیآنال یابیبازار ياستراتژ کیعنوان  به یبوم غاتیتبل ي وهیکه ش یبه همان سرعت

. شوند یبازار روبرو م نیدر ا يهرروز با استقبال کمتر یسنت غاتیبنرها و تبل رود، یم شیپ و به کند یباز م يمجاز
خود را ذکر  شنهاداتیو پ دیمجله است که در آن عقا راستاریو کی ي به نامه هیشب شتریب یبوم غیتبل کی يمحتوا

خود را در کنار مطالب مشابه و مرتبط در  یبوم غاتیتبل دهیچیپ يها تمیبا استفاده از الگور کنندگان غی. تبلکند یم
ها اطالعات مختصر  را دارند که به آن یبه خواندن مطلب لیکنندگان معموالً تما .  مصرفدهند یوب قرار  م يفضا
 انیآن را با دوستان و آشنا زیصورت کاربران ن نیموردنظر را بدهد که در ابا موضوع  میو در ارتباط مستق دیو مف

ها  در آن یاطالعات نیاست که چن نیا یسنت يو بنرها غاتیتبل تی. علت کم شدن محبوبگذارند یم انیخود در م
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توانند  تبلیغات همسان در عرصه صنعت بیمه نیز می .)2017هیمن و همکاران، ( شود ینم افتی دیکه با طور آن

 یو روان ياقتصاد ،یمثبت اجتماع راتیتأث لیعمر به دل يها  مهیب ها، مهیانواع ب انیم ازمورد استفاده قرار گیرند. 
کوتاه مدت و بلند  يها  يگذار هیجهت سرما يا مهیب يها شرکت یتوان مال شیسو و افزا کیاز  گذاران مهیب يبرا

در  يا مهیب يها شرکتشوند که  یمحسوب م ها مهیانواع ب نیتر از مهم یکی گر،ید يدرآمد از سو شیمدت و افزا
 تیاهم رغمیعل عمر يها  مهی. در کشور ما فروش بندینما یم یدر توسعه آن تالش و کوشش فراوان ایسراسر دن

 نیجهت توسعه ا یاساس يعمر، از راهکارها يها  مهیب  یعلم یابیارنبوده است. باز زیآم تیفراوان آن چندان موفق
کرده است و  دایپ ياریبس شیافزا مهیدر حوزه ب يریپذ رقابت امروزه. دیآ یم ماردر کشور به ش ها مهینوع ب

حوزه کمک  نیدر ا يمشتر شتریتوانند بر جذب هرچه ب می یچه عوامل ابندیدر تالش باشند تا در دیباها  سازمان
توانند  می که ياز موارد یکی باشد می يمهم و ضرور اریحوزه بس نیدر ا رگذاریعوامل تاث ییشناسا نروی. از اندینما

 نیو مناسب تر نیپورتر است، که بهتر یرقابت هاي پنجگانه يروین مدل ،کمک کندها  حوزه به سازمان نیدر ا
در این مطالعه تاثیر نیروهاي رقابتی پنجگانه پورتر بر تبلیغات  قرارداده است.مورد بحث ها  سازمان يرا براها  مولفه

 همسان بررسی شده است.

 پیشینه و مبانی نظري پژوهش
 غاتیتبل ها يمشتر ،ات انجام شدهبراساس مطالعآمار و ارقام نشان از اهمیت موضوع تبلیغات همسان دارد. 

 کیهمسان کل غاتیتبل يکه رو شود یباعث م نی. انندیب یم یسنت غاتیاز تبل شتریدرصد ب 25همسان را 
 زین دیبه خر نجربلکه م کنند، یجذب م يشتریب کیتنها کل نه غاتینوع از تبل نیو ا ردیصورت بگ يشتریب
 غاتیتبل يرو کینرخ کل .)2017تایلور، ( دهد یم شیرا افزا دیدرصد قصد خر 18همسان  غاتیتبل .شوند یم

. مردم همواره دیبه صفر رس بایتقر 2008کرد و در سال  دایشدت کاهش پ به 2001از سال  تالیجید یسنت
موضوع بارها و بارها با  نی. امیدان یرا م تیواقع نیو ما ا رندیبگ دهیرا ناد غاتیهستند تا تبل ییها دنبال روش به

 نیا یخوب هستند، به کیرخ کلکه مسئول رصد ن تالیجید يها ابیزاراثبات شده است و با یحرکات چشم یبررس
با رابط  غیظاهر تبل يهمسان، با همانندساز غاتیاز آنجا که تبل .)2019هوانگ و جیونگ، ( دانند یموضوع را م

 نیاز کارآمدتر یکی  غات،یدسته از تبل نیا شوند، یکاربر و عدم آزار او م شتریباعث توجه ب تال،یجیرسانه د يکاربر
که بودجه  رود یقرار گرفته است. انتظار م ایدر دن يادیز ابانیاست و مورد استقبال بازار یتالیجید غاتیتبل

 .)2017هیمن و همکاران، ( دالر برسد اردیلیم 59.35به  2020در سال  ییمحتوا غاتیاختصاص داده شده به تبل
 غاتیکنند. تبل می نگاه گرید یشینما غاتیاز تبل شتری% ب53 یبوم غاتیآمارها نشان داده است که مخاطبان به تبل

و در  کسانی غاتیسبک تبل نیمخاطبان با ا يکرده و تعامل بصر جادیافراد ا دیدر قصد خر شی% افزا18همسان 
 .)2019وادجینسکی، (است  یسرمقاله اصل يباالتر از محتوا یحت يموارد

به  یچرا که شباهت چندان د،شون یگرفته نم دهیناد یسنت غاتیتبل برخالفهمسان  غاتیتبل با این وجود
که  دیگرد یم ییزهایدنبال چ به نترنتیدر اشرکت به محتوا هستند.  هیشب غاتینوع از تبل نیندارند. ا غاتیتبل

 تر،یتوئ ن،ینکدیل سبوك،یمانند ف ییها همسان با پلتفرم غاتیتبل بخش هستند. الهام ای بخش یکننده، آگاه سرگرم
اند.  شده بیترک شوند، یاستفاده از محتوا جمع م يکه افراد برا يگرید يو جاها ها يها خبرگزار وبالگ وب،یوتی

دارند، در  بخش یکامال آگاه يو ظاهر شوند یان گذاشته م ناشر نیبهتر تیسا که در وب ییها دئویها و و مقاله
 يمحتوا ای شده تیحما يموارد، محتوا شتریاند. در ب شده دیتول نگیو برند جیو ترو غیتبل  تیبا ن قتیحق

 يریتصو جادیو ا تر قیعم ریتأث يبرا زین وچکک يوکارها بزرگ مناسب هستند، اما کسب يها برند ياسپانسردار برا
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و همسان شدن  یهمسان در واقع هماهنگ غاتیتبل .)2018کمپل و ایوانز، ( کنند یروش استفاده م نیمثبت از ا
همان  ایو  نابینایی تبلیغاز  يریجلوگ يموثر برا يهمسان راهکار غاتیآن ها است. تبل یرامونیپ طیبا مح غاتیتبل
مطلب مرتبط با  کیعکس و  کی يتوسط کاربران است. بنر همسان، حاو غاتیگرفتن هوشمند تبل دهیناد

 نی. اشود یداده م شینما زبانیم تیسا یو در قالب طراح تیت است که در ادامه مطالب سایسا يمحتوا
آن  افتنیکند و به جهت مرتبط  يشتریاعتماد ب یغاتیتا کاربر به بنر تبل شود یو محتوا باعث م در شکل یهماهنگ

که با  باشد یغاتیتبلبه دنبال  شرکت از خود نشان دهد. اگر يشتریب لیتما غیتبل دنید يبرا ت،یبا مطالب سا
سوئیستر و ( شود می شنهادیهمسان پ غاتی، تبلبرسد به نظر یغاتیو کمتر تبل بودههماهنگ  تیسا يمحتوا

وب گفته شده که درواقع با  يدر فضا نیآنال غاتیاز تبل یهمسان به نوع  ای ییمحتوا غاتیتبل). 2016همکاران، 
وب  نیکاربران آنال شتریباعث جلب توجه ب ت،یصفحات وبسا يبا رابط کاربر غیتبل یقالب و ظاهر کل يهمانندساز

 ییمحتوا ایبومی  غاتیتبل یاصل تیمز نی. مهم ترشوند یمربوطه م تیو وبسا غاتیو عدم آزار آنان از تبل تیسا
و تجربه  تیسا يبصر تیهو ،یکل یکپارچگی ت،یبه صورت هماهنگ با ظاهر سا غیتبل شیاست که با نما نیا

 يبرا غاتیاز تبل یو کسب درآمد قابل توجه ابدی شیافزا غاتیتبل کلیکنرخ  ن،یرا حفظ کنند همچن يکاربر
 .)2017آریبارگ و شوارتز، ( ردیصورت بگ تیصاحبان سا

  نیروهاي رقابتی پورتر
. است) 1985( پورتر رقابتیهاي  نیرو مدل،رقابت وضعیت تحلیل و تجزیههاي  چوب چار ترین معروف از یکی

 مدل این عالوه به. است شده عرضه رقابتی حاشیه افزایش جهت ها شرکت براي استراتژي طراحی براي مدل این
 توانند می که نیرو پنج مدل این در. کند می بیان را ها شرکت رقابتی رشد و ارتقاء جهت اطالعات تکنولوژي قدرت

 صنعت به صنعت یک از مدل جزئیات چه اگر. است شده تفکیک بیاندازند خطر به را ها شرکت رقابتی موقعیت
 به نیرو پنج این. گردد می صنایع همه شامل و بود تعمیم قابل آن عمومی ساختار ،باشد متفاوت است ممکن دیگر
 : باشند می زیر قرار

  جدید رقباي ورود تهدید)  الف
  گان کنند عرضه زنی چانه قدرت) ب
  مشتریان زنی چانه قدرت) ج
 جایگزین خدمات و تولیدات تهدید) د
 ). 2012 ،صنعت(پورتر در موجودي ها شرکت بین چشمی هم) ه

 صورت گرفته توسط محققان دیگر در این حوزه آورده شده اند ؛ هاي  در ادامه پژوهش
 عوامل ونیز ایران در زندگیهاي  بیمه توسعه در شکست دالیل) 1389( همکارانش و شجاعی پژوهشی در

 آنان پژوهش از حاصل نتایج. دادند قرار بررسی مورد را صنعت این توسعه در نیاز موردهاي  زیرساخت و موثر
 داخل ضعف نقاط با مقایسه در بیشتر مطالعه شرکت براي را محیط در موجودهاي  فرصت از جاذبه که داد نشان

 در پیشرفت و داخلی عوامل از استفاده با خارجی محیط استفاده بالقوههاي  فرصت تواند می شرکت و سازمان
هاي  را در بیمه عمر بیمه موفق بازاریابی بر موثر ) عوامل2013درپژوهشی باقري و همکارانش ( .است سازمان

 و مستقیم رابطهاي  بیمه خدمات فروش ایران شهر مشهد مورد بررسی قرار دادند. و نتیجه این شد که و آسیا
 بازاریابان نهایی تالش و نتیجه آن از تر مهم شود می مرحله چند شامل که را بازاریابان فرآوري با معناداري ارتباط
 ترین مهم از یکی بیمه ارائه در.است آنها به خدمات ارائه یا محصول خرید و بیمه مشتریان کردن قانع به مربوط
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درپژوهشی آقازاده و  .باشد می فروش تبلیغات و عمومی روابط،تبلیغات عناصر کنارسایر در ارتباطی عناصر

 آن از حاکی آمده دست به عمر پرداختند. نتایج بیمه فروشهاي  روش بخشی اثر بررسی ) به1391همکارانش (
هاي  شاخص با متقاطع و سیستمی،انطباقی ،اي رابطه،مشارکتی،اي مشاوره ،گرا مشتري فروشهاي  روش که است

با عنوان مشتریان اي  ) در مقاله2013دارند. درپژوهشی آنکس و همکارانش ( دار معنی و مثبت ارتباط بخشی اثر
که مشتریانی که از طریق تبلیغات  ،همسانتبلیغات با این سوال اصلی در  ،خوب : ارزش مشتریان در حالت جذب

مورد مطالعاتی و با مدنظر قرار دادن رضایت، حفظ مشتري، هزینه و  6578با ارزشترند؟ با بررسی  جذب میشوند
رند. عوامل شوند با ارزش ت می به این نتیجه رسیند که مشتریانی که از طریق تیلیغات جذب همسانتبلیغات نحوه 

تاثیر گذار در افزایش خرید بیمه عمر در نیجریه (کشوري که بهره کمتري از قوانین در بیمه عمر نسبت به 
غربی برده است) را مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که عوامل متعددي در خرید و توسعه هاي  کشور

میرزان رضایت  ،به وفاداري مشتریان، کیفیت خدمات بیمه بایدي ها شرکتصنعت بیمه عمر تاثیر گذار است. و 
 بیمه را مورد توجه خود قرار دهند. هاي  رویه ،تصور مشتریان از شرکت

 روش شناسی پژوهش 

 روش تحقیق و جامعه آماري  .1.3
نیروي  5براي انجام آن از مدل . باشد می پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام توصیفی

و پرسشنامه نیروهاي همسان  غاتیتبلپرسشنامه از  ها براي گردآوري دادهبتی پورتر استفاده شده است. رقا
قرار  دییمورد تا هر دو پرسشنامه با استفاده از شاخص روایی محتوایی ییروا استفاده شده است. پنجگانه پورتر

نیز تایید شده است. آلفاي کرونباخ پرسشنامه ها  آلفاي کرونباخ نیز محاسبه شده است و پایایی پرسشنامهگرفت. 
جامعه پژوهش حاضر را  بدست آمده است. 901/0و پرسشنامه تبلیغات همسان  814/0نیروهاي رقابتی پورتر 

 400تعداد نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد تشکیل داده اند.  شرکت بیمه ایرانمشتریان و کارشناسان 
ها  رابطه میان متغیرها و معنادار بودن فرضیه PLSبا استفاده از نرم افزار  .دیگرد نییعکارشناس ت 160و  يمشتر

بررسی شد و از آزمون همبستگی اسپیرمن براي تعیین میزان همبستگی و تاثیر گذاري متغیرها بر شاخص 
 ن استفاده شد. همچنین براي رتبه بندي میزان اهمیت متغیرها از آزمون فریدم. استفاده شد تبلیغات همسان

 تحقیق هاي  فرضیه
 .تاثیر دارد بر تبلیغات همسان بیمه عمرجدید ارائه دهنده بیمه عمر ي ها شرکتورود  .1
 .تاثیر دارد بر تبلیغات همسان بیمه عمرقدرت چانه زنی عرضه کنندگان بیمه عمر  .2
 .تاثیر داردفروش بیمه عمر  بر تبلیغات همسانقدرت چانه زنی مشتریان بیمه عمر  .3
 .تاثیر دارد بر تبلیغات همسان بیمه عمرتهدید تولیدات و خدمات جایگزین بیمه عمر  .4
 .تاثیر دارد بر تبلیغات همسان بیمه عمرموجود ارائه دهنده بیمه عمر ي ها شرکتشرایط متفاوت  .5

 ها  تحلیل یافته
انجام شد. ها  داده بودن جمعیت شناسی نمونه مورد بررسی قرار گرفت. سپس آزمون نرمالهاي  در ابتدا ویژگی

 تحلیل روابط میان متغیرهاي تحقیق صورت گرفت.  ،ها پس از بررسی نرمال بودن داده
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درصد  28و  درصد مرد 72از نظر جنسیت نشان داد  جمعیت شناختی کارشناسانهاي  نتایج بررسی ویژگی
درصد  49و  سال سوده 45تا  35درصد بین  43سن دارند و  سال 35درصد کمتر از  8از نظر سن . زن بوده اند

% نیز تحصیالت تکمیلی 63% مدرك کارشناسی داشته و 37سال بوده اند. از نظر مدرك تحصیلی  45بیشتر از 
% بیش 25سال و  20تا  10% بین 40سال سابقه داشته،  10% کمتر از 35اند. در نهایت براساس سابقه کاري  بوده

 اند. سابقه در عرصه بیمه اندوختهسال  20از 
درصد زن و  49.69از نظر جنسیت باشد ؛  می مشتریان به شرح زیر جمعیت شناختیهاي  نتایج بررسی ویژگی

 31.68؛  40تا  31درصد بین  23.60سال ؛  30درصد کمتر از  24.84از نظرسن درصد مرد بوده اند.  50.31
درصد کمتر از  34.16 ز نظر مدرك تحصیلیا . باشد می سال به باال 50درصد 19.88سال و  50تا  41درصد بین 

درصد داراي تحصیالت  3.73درصد کارشناسی و  19.88درصدکاردانی ؛  13.04درصد دیپلم ؛  29.19دیپلم ؛ 
 21.43سال و  5تا  3درصد بین  45.65سال ؛  3کمتر از  درصد 32.92 از نظر مدت آشنایی. تکمیلی بوده اند

 . اند با شرکت بیمه ایران آشنایی داشته سال 5ش از درصد بی

  هاي پژوهش آزمون فرضیه
است. در  tدر مدل ( بخش ساختاري)، اعداد معناداري ها  بین سازه ابتدایی ترین معیار براي سنجش رابطه

هاي  تائید فرضیهو در نتیجه ها  بین سازه بیشتر شود، نشان از صحت رابطه 1.96صورتی که مقدار این اعداد از 
 .% است95پژوهش در سطح اطمینان 

 از دیدگاه مشتریان 

 ): نتیجه بررسی رابطه بین متغیرها از دیدگاه مشتریان1جدول (
 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل هاي پژوهش فرضیه

 تایید  43/9 80/0 تبلیغات همسان هاي جدید ورود شرکت  1فرضیه شماره 
 تایید  87/7 67/0 تبلیغات همسان قدرت چانه زنی عرضه کنندگان 2فرضیه شماره 
 تایید  53/6 58/0 تبلیغات همسان قدرت چانه زنی مشتریان 3فرضیه شماره 
 تایید  79/7 63/0 تبلیغات همسان تهدید تولیدت و خدمات جایگزین 4فرضیه شماره 
 تایید  38/8 49/0 تبلیغات همسان ها شرایط متفاوت شرکت 5فرضیه شماره 

 
از دیدگاه ها  باشد ؛ پس کل فرضیه می 1.96با توجه به توضیحات باال و اینکه معناداري کلیه متغیرها بیش از 

 . باشد می مشتریان مورد تایید

 از دیدگاه کارشناسان 

 ): نتیجه بررسی رابطه بین متغیرها از دیدگاه کارشناسان2جدول (
 نتیجه tآماره  بارعاملی متغیر وابسته متغیر مستقل پژوهشهاي  فرضیه

 تایید  14/7 42/0 تبلیغات همسان هاي جدید ورود شرکت  1فرضیه شماره 
 تایید  03/8 47/0 تبلیغات همسان قدرت چانه زنی عرضه کنندگان 2فرضیه شماره 
 تایید  82/6 40/0 تبلیغات همسان قدرت چانه زنی مشتریان 3فرضیه شماره 
 تایید  16/12 78/0 تبلیغات همسان تهدید تولیدت و خدمات جایگزین 4فرضیه شماره 
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 تایید  33/11 72/0 تبلیغات همسان ها شرایط متفاوت شرکت 5فرضیه شماره 

 
از دیدگاه ها  باشد ؛ پس کل فرضیه می 1.96با توجه به توضیحات باال و اینکه معناداري کلیه متغیرها بیش از 

 . باشد می کارشناسان مورد تایید
پرداخته شده شد که نتایج حاصل از آن به شرح زیر ها  و در ادامه پس از تایید برازش مدل به آزمون فرصیه

 است؛ 

 از دیدگاه مشتریان 

 تبلیغات همسان بیمه عمري جدید ارائه دهنده بیمه عمر بر ها شرکتورود :  آزمون فرضیه اول
 .دارد ریتاث

 نیبدست آمده است. همچن 80/0همسان مقدار  غاتیبر تبل دیجد يها ورود شرکت ریاستاندارد تاث یبارعامل
 توان ی% م95 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 43/9 زین tمقدار آماره 

 .شود یم دییتا  1شماره  هیادعا کرد: فرض

 تاثیر تبلیغات همسان بیمه عمر بر عمر بیمه کنندگان عرضه زنی چانه : قدرت آزمون فرضیه دوم
 .دارد

بدست آمده است.  67/0همسان مقدار  غاتیعرضه کنندگان بر تبل یقدرت چانه زن ریاستاندارد تاث یبارعامل
 نانیاطمبا  نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 87/7 زین tمقدار آماره  نیهمچن

 .شود یم دییتا 2شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م95

 دارد. ریتاث تبلیغات همسان بیمه عمرزنی مشتریان بیمه عمر بر  قدرت چانه:  آزمون فرضیه سوم
 نیبدست آمده است. همچن 58/0همسان مقدار  غاتیبر تبل انیمشتر یقدرت چانه زن ریاستاندارد تاث یبارعامل

 توان ی% م95 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 53/6 زین tمقدار آماره 
 .شود یم دییتا 3شماره  هیادعا کرد: فرض

 تبلیغات همسان بیمه عمرتهدید تولیدات و خدمات جایگزین بیمه عمر بر آزمون فرضیه چهارم: 
 دارد. ریتاث

بدست آمده است.  63/0همسان مقدار  غاتیبر تبل نیگزیو خدمات جا دتیتول دیتهد ریاستاندارد تاث یبارعامل
 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 79/7 زین tمقدار آماره  نیهمچن

 .شود یم دییتا 4شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م95

تبلیغات همسان موجود ارائه دهنده بیمه عمر بر هاي  شرکتشرایط متفاوت  آزمون فرضیه پنجم:
 دارد. ریتاث بیمه عمر
 نیبدست آمده است. همچن 49/0همسان مقدار  غاتیها بر تبل متفاوت شرکت طیشرا ریاستاندارد تاث یبارعامل

 توان ی% م95 نانیطمبا ا نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 38/8 زین tمقدار آماره 
  .شود یم دییتا 5شماره  هیادعا کرد: فرض
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 از دیدگاه کارشناسان 

 ریتاث تبلیغات همسان بیمه عمري جدید ارائه دهنده بیمه عمر بر ها شرکتورود  آزمون فرضیه اول:
 .دارد

 نیبدست آمده است. همچن 42/0همسان مقدار  غاتیبر تبل دیجد يها ورود شرکت ریاستاندارد تاث یبارعامل
 توان ی% م95 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 14/7 زین tمقدار آماره 

 .شود یم دییتا  1شماره  هیادعا کرد: فرض

 ریتاث بیمه عمرتبلیغات همسان زنی عرضه کنندگان بیمه عمر بر  قدرت چانهآزمون فرضیه دوم: 
 دارد.

بدست آمده است.  47/0همسان مقدار  غاتیعرضه کنندگان بر تبل یقدرت چانه زن ریاستاندارد تاث یبارعامل
 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 03/8 زین tمقدار آماره  نیهمچن

 .شود یم دییتا 2شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م95

 دارد. ریتاث تبلیغات همسان بیمه عمرزنی مشتریان بیمه عمر بر  قدرت چانهآزمون فرضیه سوم: 
 نیبدست آمده است. همچن 40/0همسان مقدار  غاتیبر تبل انیمشتر یقدرت چانه زن ریاستاندارد تاث یبارعامل

 توان ی% م95 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 82/6 زین tمقدار آماره 
 .شود یم دییتا 3شماره  هیادعا کرد: فرض

 تبلیغات همسان بیمه عمرتهدید تولیدات و خدمات جایگزین بیمه عمر بر آزمون فرضیه چهارم: 
 دارد. ریتاث

بدست آمده است.  78/0قدار همسان م غاتیبر تبل نیگزیو خدمات جا دتیتول دیتهد ریاستاندارد تاث یبارعامل
 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 16/12 زین tمقدار آماره  نیهمچن

 .شود یم دییتا 4شماره  هیادعا کرد: فرض توان ی% م95

همسان تبلیغات موجود ارائه دهنده بیمه عمر بر هاي  شرکتشرایط متفاوت آزمون فرضیه پنجم: 
 دارد. ریتاث بیمه عمر
 نیبدست آمده است. همچن 72/0همسان مقدار  غاتیها بر تبل متفاوت شرکت طیشرا ریاستاندارد تاث یبارعامل

% 95 نانیبا اطم نیبزرگتر است. بنابرا 96/1 یبدست آمده است که از مقدار بحران 33/11 زین tمقدار آماره 
  .شود یم دییتا 5شماره  هیادعا کرد: فرض توان یم

همچنین نتیجه بررسی همبستگی میان متغیرهاي پژوهش نشان داد که از دیدگاه مشتریان و کارشناسان بین 
از نظر مشتریان  و نیز نتایج آزمون فریدمن نشان داد که وجود دارد. کلیه متغیرهاي پژوهش همبستگی مثبت

و از نظر کارشناسان شرایط . برخوردار بوده استجدید در بین سایر متغیرها از اهمیت بیشتري ي ها شرکتورود 
  موجود در بین سایر متغیرها از اهمیت بیشتري برخوردار بوده است.ي ها شرکتمتفاوت 
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 نتیجه گیري و پیشنهادات

در این مطالعه به عوامل موثر بر تبلیغات همسان از منظر نیروهاي پنجگانه رقابتی پورتر پرداخته شد. نتایج 
است این نیروها بر تبلیغات همسان بیمه عمر در شرکت بیمه ایران تاثیر دارند. براساس این نتایج نشان داده 

 توانند یها نم آن رو نیاز ا کند، یکننده را مختل نم مصرف ي تجربه یبوم غاتیتبل پیشنهادهایی قابل ارائه است.
محتوا عموما سودمند و جالب است  ،یابیع بازارنو نیقائل شوند. در ا تیسا يو محتوا بر نهیهز غاتیتبل نیب یتفاوت

 يها از پلتفرم یکیبه  یبوم غاتیتبل شود یکه باعث م ییها یژگی. ودهد یاز مخاطبان را هدف قرار م یو قشر خاص
نوع  نیتر و موفق نیاسپانسر پر کاربردتر يدارا يمحتوا ،یبوم غاتیتبل انیم در شود. لیتبد یابیبازار يمؤثر برا

انتشار  يناشر خاص برا ایبرند  کیکه توسط  ییمحتوا یعنیاسپانسر  يخود بوده است. محتوا هیاول يآن در روزها
 یابیارز يروش برا نیبهتر افتنیاست  تیکه حائز اهماي  . نکتهشود یم هیتر ته پرمخاطب يها در بالگ

مخاطبان  يآن بر رو ریشده (اسپانسر) به منظور درك بهتر ارزش بالقوه خود و تاث تیحما يمحتوا يها نیکمپ
 .دهد یخود را ادامه م ریبه مس يزیآم تیرسانه همچنان به طور موفق نی. مخصوصا در حال حاضر که اباشد یم

محتوا  دیمنابع صرف توله است که هم نیا شود یم دهیهمسان د غاتیاز تبل ياریکه در بس یاشتباه بزرگ
بتوانند توجه مخاطبان  یناشران اصل ،یت شکتسا وب ای  محتوا در وبالگ نیکه با قرار دادن ا دیام نیبه ا شوند؛ یم

دارند، اما الزم است تا در  تیاهم یغاتیتبل نیمپهر ک يمتقاعدکننده برا يها امیشان را جلب کنند. گرچه پ هدف
 جهیآن محتوا درنظر گرفته شده است. در نت جیترو يبرا یحاصل شود که منابع کاف نانیهمسان اطم یابیبازار

 يبرا يگریهمسان د يها دنبال کانال به دیبا ها ابیبازار شود، یکه محتوا در آن قرار داده م یتیسا بر وب عالوه
شامل  توانند یها م کانال نیمحتوا جذب کنند. ا يرا برا يشتریباشند تا بتوانند مخاطبان ب تواانتشار مح

 يها پلتفرم شنهاداتیپ ایدر گوگل  شده تیحما يوجو جست يها فهرست سبوك،یمانند ف یاجتماع يها پلتفرم
مدیران شرکت بیمه ایران  آل، دهیا طور به را دارند. دیبازد نیشتریباشد که ب ییها تیهمسان در سا غاتیتبل
که  يا نهیکند و هز جادیکارآمد ا يا  که چرخه ببرندبه کار  يا گونه ها را به و رسانه یپول عیتوز بیترک توانند می
 .گردد فهد نیاز مخاطب يشتریبه افراد ب یمنجر به دسترس ،شده استصرف  عیتوز يبرا
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