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چکیده
بازارگرايي که به شرکتها کمک ميکند تا از طريق خلق ارزشهای مشتری بهه مملرهر
برتری ست پيدا کنند ،قلب تفرر و شيوه بازاريابي مدرن است .هدف اين پژوهش بررسي
تهثيير بههازارگرايي ،قابليهتهههای بازاريهابي و قابليههت تجهاریسههازی نهوووری بههر مملرههر
شرکتهای بيمه با توجه به نقش تعديلگر استراتژیهای بازاريابي و قدرت سازماني است.
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربر ی و از نظر شيوه جمعووری ا هها ،توصيفي پيمايشي
است .جامعه وماری پژوهش حاضر شامل نمايندگان شرکت بيمه سينا است .با استفا ه از
نرمافزار  PLS3برای تجزيهوتحليهل  86مجمومهه پرسشهنامه از نماينهدگان ايهن شهرکت
جمعووری شده است .محققان ريافتنهد کهه بهازارگرايي شهرکتههای بيمهه بهر قابليهت
تجاریسازی نوووری ،مملرر و قابليتهای بازاريابي ون شرکتها تثيير ار  .قابليتههای
بازاريابي شرکتهای بيمه بر مملرر ون شرکتها تثيير ار  .قابليت تجاریسازی نوووری
شرکتهای بيمه بر مملرهر ون شهرکتهها تهثيير ار  .اسهتراتژیههای بازاريهابي ،تهثيير
قابليتهای بازاريابي شرکتهای بيمه بر مملرر ون شرکتها را تعديل ميکند و تعهديل
ون مثبت است ،اما قدرت سازماني تثيير قابليتهای بازاريابي شرکتهای بيمهه ،مملرهر
ون شرکتها را تعديل نميکند .همچنين مشخص شد که قابليتهای بازاريهابي و قابليهت
تجاریسازی نوووری ميانجي جزئي هستند.
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نوووری ،قدرت سازماني ،استراتژیهای بازاريابي
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مقدمه
امروزه يکي از پارامترهاي توسعه يافتگي کشورها ،صنعت بيمهه آن کشهور در نظهر
گرفته ميشود ،بهگونه اي که ضريب نفوذ بيمه در ههر کشهوري بههعنهوان يکهي از
شاخص هاي رشد آن کشور در زمينه اقتصاد است .در کشور ما نيز ،ضهريب نفهوذ
بيمه که نسبت حق بيمه به توليد ناخالص داخلهي اسهت ،از ميهزان  ۲.۲درصهد در
سال  ۱۳۹۵عبور کرده است (گزارش بيمه مرکزي در مجمع عمومي مرداد .)۱۳۹6
اين روند همراه با افزايش کيفيت و بهبود ارائهه خهدمت ،باعه

بهه ووهود آمهدن

فضاي رقابتي ميان شرکتهاي بيمه شده است و سبب ميگردد تا هر کدام از آنها
براي بقا و تداوم حيات خويش به تدوين و اوراي سياستهاي مختلف بازاريهابي
وهت تأمين نيازهاي مشتريان بالفعل و بهالقوه خهود دسهت يابنهد .در ايهن راسهتا،
اوماع کلي ميان محققان اين است که بازاريابي خدمات به علهت دارابهودن چههار
ويژگ هي منحصههر بههه فههرد يعنههي نههاملمو بههودن ،فناپههريري ،تفکي هکناپههريري
توليدومصرف و تغييرپريري از بازاريابي کاال متفهاوت اسهت و تجزيههوتحليهل آن
شايد مشکلتر باشد .اين ويژگيها بهه نوبهه خهود ،هه مهيتواننهد بهه مشهک ت
مديريتي منجر شوند و ه فرصتها و تهديداتي را بهه ووهود آورنهد .بهازارگرايي
ممکن است نقش مهمي در استفاده از توانمنديهاي بازاريابي شرکت داشته باشهد،
چراکه شرکتهاي مبتنيبر بازار تمايل به توسعه قابليتههاي مفيهدتر دارنهد (وو و
لي .)۲۰۱۰ ،بهطور مشابه ،بازارگرايي نيز بهعنوان منادي برخي از تواناييهها تلقهي
ميشود .در حقيقت ،بازارگرايي يکي از قابليتههاي بازاريهابي پويهاي بازاريهابي و
يههک دارايههي مبتنههيبههر بههازار اسههت (تاکاتهها۲۰۱6 ،؛ مولينهها و همکههاران.)۲۰۱4 ،
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بازارگرايي يک مفهوم بسيار گستردهاي است که تمامي سازمان را دربر ميگيهرد و
تمرکز آن بر محيط بازار شامل مشهتريان ،رقبها و فراينهدهاي درون سهازمان اسهت
(لد

و همکاران .)۲۰۱4 1،بازاريابي تنها فعاليت تجاري است که نقش اصهلي آن

درك نيازها ،خواستهها و ترويحات مشتريان و ارضاي نياز آنها به نحوي بهتهر از
رقباست .قابليتهاي بازاريابي را ميتوان توانايي سازمان در درك بازار و ارتباط بها
مشتري دانست (خيري و روشني ۱۳۹۲؛ بهه نقهل از دي .)۱۹۹4 2،توانمنهديههاي
بازاريابي را بهعنوان مفاهي حياتي شناسايي ميکند که شرکتها بايد براي رسهيدن
به مزاياي رقابتي خود از آن استفاده کنند .طبق ديدگاه منبع -محور ،3سهازمانههايي
که داراي قابليتها (منابع توليهدي) و توانهايي اسهتفاده از ايهن قابليهتهها (منهابع
مديريتي) هستند ،به رشد و بهرهوري بااليي دست مييابند (دسهاربو و همکهاران،4
 .)۲۰۰7تئوري مبتنيبر قابليت 5،بيان ميکنهد کهه شهرکتهها مهيتواننهد از طريهق
قابليتهاي مشخص و مجزايي چون قابليت بازاريهابي ،مزيهت رقهابتي بهه دسهت
آورند و پيشنهاد ميکند شرکتها بايد براي حفظ و توسهعه قابليهتههاي فعلهي و
ولوگيري از تقليد رقبا ،بهطور مداوم و مستمر سرمايهگراري کنند؛ زيرا شرکت که
قابليت بازاريابي قوي دارد ،ميتوانهد بها نشهاندادن برتهري در شناسهايي نيازههاي
مشتريان و درك عوامل تأثيرگرار بر رفتار انتخاب آنان ،به اهداف و موقعيهت برتهر
برند خود نسبت به بِرند رقبا دست يابد و اين امر براي شرکت حاشيه سود بيشهتر
و به دنبال آن عملکرد برتر را در پي خواهد داشهت (چيهو ،يهان و چهي.)۲۰۰8 6،
بهبيانديگر ،قابليهت بازاريهابي ههر شهرکت ،بازتهابي از توانهايي آن شهرکت بهراي
متمايزساختن محصوالت و خدماتش از رقبا و ايجاد برنهدهاي موفهق اسهت؛ زيهرا
شرکتها با نامهاي تجاري قوي مهيتواننهد قيمهتههاي بيشهتري را در بازارههاي
1. Lettice
2. Day
3. Resource-based-view
4. DeSarbo
5. Capability-based theory
6. Chew, Yan, Sh. & Cheah
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خاروي تحميل کنند و سودآوريشان را افزايش دهند (ويراواردنا.)۲۰۰۳ ،1
از ديگر سو ،قابليت تجاريسهازي نهوآوري در کسهبوکهار نقهش مهمهي در
چگونگي رقابت يک شرکت در محيط رقابتي ايفا ميکنهد .نهوآوري ممکهن اسهت
بهعنوان شکل وديد محصول ،يک سيسهت اورايهي ،فهنآوري يها برنامهه باههدف
افزايش عملکرد ديده شود .هر چيزي که به کسهبوکارهها بهراي نهوآوري انگيهزه
مي دهد ،تضمين کارايي ،بهبود عملکرد در درازمدت يا خدمت به مشهتريان بهالقوه
بهتر است (دامانپور و همکاران.)۲۰۰۹ ،2
بقاي شرکتهاي بيمه ،به دليل نقش قابلتووه و آنها در زمينهه ايجهاد شهغل
(اعطاي کد نمايندگي) و توليد درآمد بههعنهوان موتهور رشهد اقتصهادي تووههات
بسياري را به خود ولهب کهرده اسهت .شهرکتههاي بيمهه بايهد در وههت مسهير
استراتژيک وديد قرار گيرند تا بتوانند فضاي مووود در صنعت بيمه را رقهابتيتهر
نمايند و قدرت مهالي را در سهالههاي آينهده بهه دسهت آورنهد .اتخهاذ و اوهراي
شيوههاي مؤثر بازارگرايي در ميان شرکتهاي بيمه و نمايندگان آنها و کهارگزاران
به افزايش پتانسيل رشد و عملکرد آنها در طوالنيمدت کمک خواهد

کرد.

بنابراين با در نظر گرفتن مهوارد ذکرشهده و نيهز وايگهاه ويهژه بهازارگرايي و
قابليت بازاريابي و قابليت تجاريسازي نوآوري در شرکتهاي ارائهدهنده خدمات
بيمهاي ،بهنوعي ميتوان ادعا کرد که دغدغه محقق در پژوهش حاضر به شرح زير
است:
تأثير بازارگرايي ،قابليتهاي بازاريابي و قابليهت تجهاريسهازي نهوآوري بهر
عملکرد شرکتهاي بيمه با تووه به نقش تعهديلگهر اسهتراتژيههاي بازاريهابي و
قدرت سازماني چگونه است؟

1. Weerawardena
2. Damanpour, Walker, & Avellaneda

بررسي تأثير بازارگرايي ،قابليت بازاريابي و قابليت تجاريسازي ،نوآوري بر247 ...

چارچوب نظری تحقیق
مدل تحقیق

بازارگرايي و قابليتهاي بازاريابي و نوآوري بههعنهوان منبهع مزيهت رقهابتي يهک
شرکت عمل مي کند .قويتربودن بهازارگرايي يهک شهرکت بايهد در يهک قابليهت
بازاريابي برتر آشکار شود .بازارگرايي عمدتاً بر توانايي يک شرکت براي يهادگيري
با تووه به کانالها ،مشتريان و رقبا تمرکز ميکند تها بهه چنهدين مسهئله در بهازار
واکنش نشان دهد.
شرکتهاي مبتنيبر بازار بهطور سيستماتيک ،اط عات مربوط بهه بهازار را در
مقايسه با ديگر شرکتها ومعآوري ،تحليل و استفاده ميکنند و تهأثير بهازارگرايي
بر عملکرد شرکت را بهدرستي ارزيهابي مهيکننهد .بهه گفتهه کوهليهو واورسهکي

1

( ،)۱۹۹۰بازارگرايي بهعنوان نسل گسترده اط عات بازار ،2شامل توليهد اط عهات،
انتشار اط عات و پاسخدهي به اط عات ومعآوري شده است .واضه اسهت کهه
اين تعريف ،بازارگرايي را بهعنوان يک فرايند ايجاد و انتشار اط عات بهازار بهراي
ارائه ارزش بهتر مشتري به تصوير ميکشد و يک منبع بزرگ مزيت براي شرکتها
محسوب ميشود .اين امر به شرکت امکان اسهتفاده بهتهر از منهابع را مهيدههد تها
ارزش بهتر مشتريان را برآورده کند (کيرکا و همکاران۲۰۰۵ ،3؛ وائهو 4و همکهاران،
۲۰۰۹؛ کامبوج و رحمان.)۲۰۱7 ،5
اين عمل ايجاد اط عات و استفاده از منابع به شيوهاي که ارزش مشتري بهتهر
را تسهيل کند به شرکتها کمک مينمايد تا پايگاهي بهراي مزيهت رقهابتي ايجهاد
کنند .قابليتهاي بازاريابي بهعنوان يکي از منابع مهه بهراي افهزايش مزيهتههاي
رقابتي براي يک شرکت محسوب ميشوند .شرکتها قابليتهايشان را براي انتقال
منابع به خروويها (محصوالت و خدمات) بر مبناي استراتژيهاي بازاريابي خهود
1. Kohli & Jaworski
2. Organization-Wide Generation
3. Kirca
4. Zhou
5. Kamboj & Rahman
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به کار ميبرند و قابليتهاي يک شرکت بر روي عملکرد آن مهؤثر اسهت و باعه
بهبهود آن مهيشههود (ورههايس و مورگهان .)۲۰۰۵ ،1در پههژوهش لهي و همکههاران
( ،)۲۰۱۱قابليت نام تجاري و قابليت نوآوري بهعنوان قابليت هاي اصلي بازاريهابي
در نظر گرفته شدهاند ،بهطوريکه اهميت ايجاد نام تجاري قدرتمند بهعنوان ههدف
نخست بسياري از سازمانها در تحقيقات بازاريهابي بهوده اسهت (ماننهد مطالعهات
پريير۱۹۹7 ،؛ کلر ۲۰۰۱؛ هوفلر و کلر .)۲۰۰۲ ،بنهابراين مهدل پهژوهش حاضهر در
شکل  ۱در رابطه با تأثير بازارگرايي ،قابليتهاي بازاريابي و نهوآوري بهر عملکهرد
شرکتهاي بيمه با تووه بهه نقهش تعهديلگر اسهتراتژيههاي بازاريهابي و قهدرت
سازماني از تحقيقات مووود برگرفته شده است.
شکل  .١مدل مفهومي پژوهش

قابلیت تجاریسازی نوآوری

H5
H1

عملکرد شرکت

H2

بازارگرایی
H7

H3
H4

قدرت سازمانی

H6

قابلیتهای بازاریابی

استراتژیهای بازاریابی

3

2

4

برگرفته از مطالعات کاکوالتي و لي ( )۲۰۱6؛ کامبوج و رحمان ()۲۰۱7؛ نجفي-تواني و همکاران
()۲۰۱6؛ لي

5

و همکاران ()۲۰۱7
1. Vorhies, Morgan
2. Cacciolatti
3. Kamboj & Rahman
4. Najafi-Tavani
5. Lim, Darley & Marion
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روششناسی تحقیق

پژوهش حاضر از نظر هدف تحقيق ،کاربردي اسهت و از نظهر شهيوه گهردآوري و
تحليل اط عات نيهز ،توصهيفي و از نهوع پيمايشهي و بها تووهه بهه اينکهه در پهي
شناسايي مؤلفههاي تاثيرگرار بر ارزشها و نگرشههاي فرهنگهي اسهت ،در زمهره
تحقيقات علّي محسوب ميشود .وامعه آماري اين پژوهش را تشهکيل مهيدهنهد،
ارسال ميشود ،ومعآوري ميگردد .با اسهتع م از سهايت بيمهه مرکهزي و سهامانه
سنهاب تعداد کل وامعه آماري مشتمل بر  ۱۰۰نماينده حقيقهي فعهال در تههران و
 ۱7نماينههده در اسههتان البههرز اسههت .بههراي اينکههه بتههوان دادههههاي پههژوهش را
تجزيهوتحليل و سپس تفسير کرد ،بايد از روشهاي آماري اسهتفاده شهود .لهرا ،از
آمار توصيفي براي توصيف متغيرها و از آمار استنباطي بهراي آزمهون فرضهيهههاي
پژوهش استفاده ميگردد .از اين رو ،با اسهتفاده از آزمهون معهادالت سهاختاري بهه
سنجش اثر متغيرهاي مستقل به متغير وابسته پرداخته ميشهود .بهراي مهدلسهازي
معادالت ساختاري و تحليل عاملي تأييدي از نرمافزار  PLSاستفاده ميشود.
اهداف تحقیق

تعيين تأثير بازارگرايي شهرکتههاي بيمهه بهر قابليهت تجهاريسهازي نهوآوري آن
شرکتها؛
تعيين تأثير بازارگرايي شرکتهاي بيمه بر عملکرد آن شرکتها؛
تعيين تأثير بازارگرايي شرکتهاي بيمه بر قابليتهاي بازاريابي آن شرکتها؛
تعيين تأثير قابليتهاي بازاريابي شرکتهاي بيمه عملکرد آن شرکتها؛
تعيين تأثير قابليهت تجهاريسهازي نهوآوري شهرکت ههاي بيمهه بهر عملکهرد آن
شرکتها؛
تعيين تأثير نقش تعديلگر استراتژيهاي بازاريابي بر تهأثير قابليهتههاي بازاريهابي
شرکتهاي بيمه بر عملکرد آن شرکتها؛
تعيين تهأثير نقهش تعهديلگهر قهدرت سهازماني بهر تهأثير قابليهتههاي بازاريهابي
شرکتهاي بيمه بر عملکرد آن شرکتها.
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فرضیههای تحقیق
بازارگرايي شرکتهاي بيمه بر قابليت تجاريسازي نوآوري آنها تأثير دارد.
بازارگرايي شرکتهاي بيمه بر عملکرد آن شرکتها تأثير دارد.
بازارگرايي شرکتهاي بيمه بر قابليتهاي بازاريابي آن شرکتها تأثير دارد.
قابليتهاي بازاريابي شرکتهاي بيمه عملکرد آن شرکتها تأثير دارد.
قابليت تجاريسازي نوآوري شرکتهاي بيمه بر عملکرد آن شرکتها تأثير دارد.
استراتژي هاي بازاريابي تاثيرقابليت هاي بازاريابي شرکتهاي بيمه بهر عملکهرد آن
شرکتها را تعديل ميکند.
قدرت سهازماني تأثيرقابليهتههاي بازاريهابي شهرکتههاي بيمهه بهر عملکهرد آن
شرکتها را تعديل ميکند.
آزمون فرضیههای تحقیق
ارزیابی مدل ساختاری

هنگاميکه روايي و پايايي مدل ،سنجيده و تأييد شد؛ مرحله بعد به دنبهال ارزيهابي
نتايج مدل ساختاري شامل بررسي قابليتهاي پيشبيني مدل و روابط ميان سازههها
است .مدل ساختاري پژوهش با تووه به معناداري ضهرايب مسهير آن و معنهاداري
اين ضرايب بهصورت زير است.

بررسي تأثير بازارگرايي ،قابليت بازاريابي و قابليت تجاريسازي ،نوآوري بر251 ...
شکل  .2مدل ساختاري در حالت تخمين ضرايب مسير

شکل  .٣مدل ساختاري در حالت معناداري ضرايب مسير
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آزمودن فرضیهها

پس از بررسي برازش مدلهاي اندازهگيهري ،سهاختاري و مهدل کلهي ،پژوهشهگر
مدل ارائهشده را انجام

اوازه مييابد بررسي و آزمون فرضيههاي پژوهش بر اسا
دهد.
جدول  .١نتايج کلي بررسي فرضيههاي تحقيق

رديف
١

2

٣

4

5

فرضيهها
بازارگرایی شرکتهای بیمه بر قابلیت
تجاریسازی نوآوری آنها تأثیر دارد.
بازارگرایی شرکتهای بیمه بر عملکرد آن
شرکتها تأثیر دارد.
بازارگرایی شرکتهای بیمه بر قابلیتهای
بازاریابی آن شرکتها تأثیر دارد.
قابلیتهای بازاریابی شرکتهای بیمه
عملکرد آن شرکتها تأثیر دارد.
قابلیت تجاریسازی نوآوری شرکتهای
بیمه بر عملکرد آن شرکتها تأثیر دارد.

ضرايب مسير
(بتا)

t-value

0/66

20/25

0/106

2/41

0/77

36/31

0/66

14/97

0/190

5/34

نتيجه پيشبيني
تأیید از نظر آماری
با اطمینان  99درصد
تأیید از نظر آماری
با اطمینان  95درصد
تأیید از نظر آماری
با اطمینان  99درصد
تأیید از نظر آماری
با اطمینان  95درصد
تأیید از نظر آماری
با اطمینان  99درصد

نتیجهگیری
بازاريابي نقش مهمي در تعيين وهتگيري اسهتراتژيک و نتهايج عملکهرد شهرکت
بازي ميکند .تواناييها در کسب و تبديل منابع ملمو

و ناملمو

بهعنهوان يهک

عامل تعيين کننهده مهه ايجهاد ارزش و مزيهت رقهابتي در نظهر گرفتهه مهيشهوند
(لي۲۰۱۲،1؛ کاکوالتي و لي .)۲۰۱6 ،2پيش از ظهور رشته بازاريابي ،مفهوم توانهايي
در رشتههاي ديگر در حوزههاي علمي مانند مديريت استراتژيک ،علوم اوتمهاعي،
فلسفه و اقتصاد مورد مطالعه قرار گرفت .در اين زمينهها بيشترين اهميهت را بهراي
اقتصاد رفاه ،فلسفه سياسي ،تفکر توسعه ،اسهتراتژي و سياسهت اوتمهاعي دارد .در
دهههاي گرشته اصط ح «قابليتها» 3بهطور فزايندهاي در ادبيات بازاريابي اسهتفاده
1. Lee
2. Cacciolatti
3. Capabilities
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شده است و بهعنوان «قابليتهاي بازاريابي» 1ناميده شده است و بهه يهک موضهوع
تحقيقاتي مه تبديل شده است .در محيط پيچيده ،پويها و بسهيارمتغير ،شهرکتهها
نيازمند طراحي و اتخاذ استراتژيهايي هستند که بتوانند آنها را در بهبود روزافهزون
عملکردشان ياري رساند .زيرا در چنين محيط رقابتي ،شهرکتههايي قهادر بهه بقها
هستند که از گردونه رقابت وانمانده و خهود را بها شهرايط متغيهر و پويهاي بهازار
رقابتي همگام کنند .بر اسا

ديدگاه مبتنيبر منابع عدم تجانس در سطوح ،ارزش،

غيرقابل تقليدي و غيرقابل وانشينبودن منابع و قابليتهاي شرکتها ،علت اصهلي
تفاوتهاي عملکرد ميان آنها است (ورهايس و مورگان.)۲۰۰۵ ،2
اگرچه تعدادي از مطالعات پيشنهاد کهردهانهد کهه بهازارگرايي و قابليهتههاي
بازاريابي و نوآوري به مزيت رقابتي براي شرکتها منجر شهده اسهت ،تحقيهق در
مورد نقش اين متغيرها ،تنها به ادبيات مووود در اين زمينهها محدود شهده اسهت.
بازارگرايي رويکردي در وهت توسعه قابليتهاي بازاريابي اسهت و قابليهتههاي
بازاريابي بر عملکرد و افزايش سود تأثير ميگرارند کهه بههنوبهه خهود بهه مزيهت
رقابتي شرکتها کمک ميکند .بنابراين تها زمهاني کهه يهک شهرکت قابليهتههاي
بازاريابي و نوآوري خود را با موفقيت پايهريزي نکند ،مزيت رقابتي و درعينحهال
افزايش عملکرد نميتواند رخ دهد.
بازارگرايي اغلب به واسطه تأثيري که بهر قابليهت نهوآوري 3شهرکت دارد ،بها
عملکرد در ارتباط است .باووود اينکه نوآوري اغلب به عملکرد  R&Dنسبت داده
ميشود ،ولي نوآوري محصول و فرايند کسبوکار که خارج از دپارتمان تحقيهق و
توسعه صورت ميگيرد نيز از اهميت ويژهاي برخوردار است .بهعنوانمثهال ،کهادر
فروش در موقعيتي قرار دارند که به اط عهات مسهتقي مشهتري و رقبها دسترسهي
دارند و ميتوانند سه بهسزايي در فرايند نوآوري شرکت داشته باشند .در حقيقت
وودسون ،شونبکلر ،گوردون ،ريدنور و ويلبيکر ( 4)۲۰۰6و ووشي )۲۰۱۰( 1نشان
1. Marketing capabilities
2. Vorhies and Morgan
3. Innovation
4. Judson, Schoenbachler, Gordon, Ridnour, and Weilbaker
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دادند که فروشندگان( )1ميتوانند اط عات بهدون واسهطهاي را در اختيهار سهازمان
قرار دهند .عليرغ اينکه بازارگرايي داراي سهوابق ديرينههاي اسهت ولهي هميشهه
تههأثير مثبتههي بههر عملکههرد شههرکت نداشههته اسههت (کيرکهها 2و همکههاران.)۲۰۰۵ ،
بهبيانديگر ،شرايطي که تحت آن بازارگرايي تأثير بيشتري بر عملکرد دارد همچنان
به بررسيهاي بيشتري نياز دارد.
بنابراين با تووه به رقابت حاک بين شرکتهاي بيمه ،ولبتووهه مشهتري و
افزايش عملکرد ميتواند به موفقيهت يهک سهازمان و افهزايش سهه بهازار کمهک
فراواني کند .گردآوري اط عات در مورد گزينهها ،بخشي از فرايند تصهمي گيهري
است .همچنين بسياري از شهرکتههاي بيمهه ،بررسهي دقيهق و مسهتمري دربهاره
قابليتهاي بازاريابي و نوآوري و همچنين ابعاد بازارگرايي و تأثير آن بهر عملکهرد
شرکت انجام نميدهند.

1. Joshi
2. Kirca
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پینوشت
. نمايندگان بيمه است، در اين تحقيق منظور از فروشندگان.۱
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