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کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به پژوهشکده بیمه 

د و هر نوع باش می( وابسته به بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران)

وابسته به )استفاده از آن منوط به اجازه کتبی از پژوهشکده بیمه 

 . باشد می( بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران
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 مقدمه 

حسابمیامروزه به کشورها توسعه مهم عوامل از توسعهصنعتبیمه برای شاخصی بیمه توسعه و آید

ماهیتبیمه،مشارکتدرخسارتوجایگزینکردناطمینانبهجایعدم.شوداقتصادیکشورهاتلقیمی

اطمیناناست پ. پاسخیبهشرایطنامطمئنو خطر، رمخاطرهبنابراینبیمهبهعنوانیکروشمقابلهبا

.است

هایمدیرانومسئوالنبدونانجامبررسیوپژوهشکافیبهباتوجهبهذاتوماهیتصنعتبیمه،تصمیم

گیریصحیحسازیودرنهایت،تصمیمتواندمنجربهتصمیمهامیاینپژوهش.نتیجهمطلوبنخواهدرسید

ایهشیازصنعتبیمهکهصنعتیکامالًحرفهازسویدیگرجدابودنفضایپژو.ازجانبمدیرانارشدشود

.تواندبهاتالفمنابعانسانیومادیمنجرشودومبتنیبرتخصصعملیاست،می

ج مرکزی فرهنگ.ا.بیمه تحقق راه در و واقعیت این درك با بیمه، صنعت ناظر نهاد عنوان به ایران

پژوهشتصمیم" و تحقیق بر بیشتر"سازیمتكی استفاده بر صاحب، محققینو برایشناساییاز نظران

.ها،تدویناستانداردهاوارائهراهكارهاازطریقپژوهشكدهبیمهتأکیدداردهاوفرصتچالش

عنوان با سنجشرضایت"طرححاضر صنعتبیمهکشورهایشرکتمندیمشتریانبررسیو ،"فعالدر

ا.مهازسویبیمهمرکزیجشدهبهپژوهشكدهبیهایتفویضنتیجهیكیازطرح ایراناستکهبارویكرد.

سطحرضایتآندستهازبرایارزیابیمیدانیطرححاضرمبتنیبربررسی.کاربردیبهانجامرسیدهاست

از1939تا1931هایمشتریانصنعتبیمهکشوراستکهدربازهزمانیسال بیمهخسارتهایشرکت،

کرده انددریافت . این طرح پژوهشی گروه تالش بیمهحاصل مقرراتی و حقوقی ازمطالعات جمعی و

هایمربوطبهسنجشسطحرضایتمشتریانراپرسشگراناستکهبهصورتحضوریوتلفنی،پرسشنامه

.اندتكمیلکرده

دکتراند،باالخصجنابآقایازهمههمكارانپژوهشكدهکهدراینطرحدخیلبودهدانمدراینجاالزممی

سرکارخانم،(مجریطرح)مطالعاتحقوقیومقرراتیبیمهپژوهشیعزیزاحمدزادهسرپرستمحترمگروه

آزادبختفاطمهوسرکارخانمجنابآقایامیربهرامیرمحمدمیرباقریجم،وحیدهنورانی،جنابآقایدکت

همچنینازداوراناینطرحجناب.باشمداشتهبهلحاظنقشمؤثرشاندراجرایاینطرحکمالتشكررا

کسانیکهبادعوتپژوهشكدهوبامشارکتآقایدکترنادرمظلومیوجنابآقایدکترعلیدالوروکلیه

.کنممیتشكرهایارزشمندداشتندسزاییدرارائهمشاورههدرجلساتمنظمومستمرنقشب

 دکتر امیر صفری

 سرپرست پژوهشکده بیمه



 

 

 و و

  یخالصه مدیریت

تهیهوتدوین»ابرایدستیابیبهدوهدفعمده.ا.هایراهبردیبیمهمرکزیجدرراستایاجرایبرنامه

تعیینسننجش»چنینوهم«هایاختیاریسندتوسعهفرهنگبیمهدرجهتافزایشفروشبیمهنامه

هناوذاریهنایبیمنهواسنتفادهازنتنای آندرراسنتایسیاسنتگنسطحرضایتمشتریانازشرکت

.،اینپژوهشدردستورکارمطالعاتیپژوهشكدهبیمهقرارگرفت«بیمهمرکزیهایآتیریزیبرنامه

وبهمنظورحفظقابلیتمقایسهنتای طرحبامطالعهقبلنی،1931باتوجهبهانجاممطالعاتمشابهدرسال

هناییتبرخیکشنورهاوبرخنیمندلهایملیرضادراینتحقیقازمدلمحققساختهکهبرمبنایمدل

متداولکیفیتخدماتطراحیشدهبودمبناقرارگرفتهوباکسبنظرخبرگاناینحوزهوبرخیمطالعنات

اینمدلمشتملبرسیزدهزیرشناخصبنهشنرحزینر.جدیدترروزآمدشدهومورداستفادهقرارگرفتهاست

:باشدمی

 مرحلهتبلیغات  تبلیغاتصحیح .1

هایرضایتشاخص

 سنجیمشتریان

 بانیازمشتری تناسبشرایطبیمهنامه .2

 مرحلهصدور
  ارائهاطالعاتمناسببهمشتری .9

سادگیوسرعتدرصدوربیمهنامه .4

  رضایتمالی .5

 ارائهاطالعاتمناسببهمشتری .6

سادگیوسرعتدرپرداختخسارت .7 مرحلهخسارت

  رضایتمالی .8

  ندانشکارکنا .3

 کیفیتارتباطبامشتری .11

  رسیدگیبهشكایات .11

  پاسخگویی .12

  محسوسات .19



هایرضایتمندیمشتریانمدنظرقرارگرفتهوبرمبنایمتغیرصدراالشارهبهعنوانزیرشاخص19مجموع

13برایاینپرسشنامه.طراحیشد(بااطمینانازرعایتالزاماترواییوپایایی)آنپرسشنامهاستانداردی

برمبناییکنمونه درسرزمیناصلیو بیمهکشور بازار مشتریان6561شرکتبیمهفعالدر عددیاز
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هایبهدستآمدهازایازطریقمصاحبهتلفنیتكمیلشدودادههایمختلفبیمهصنعتبیمهدررشته

:انبهشرحزیربرشمردتواهمنتای حاصلازتحقیقرامی.آن،مبنایتحلیلنتای قرارگرفت

ای دهنده رضایت از خدمات بیمه های تشکیلرتبه بندی میانگین رضایت مشتریان از مولفه( الف

 تیرضا سطح تیرضانیتامدر رتبه بیبه ترت یمند تیرضا عوامل  رتبه

 4.968 (صدور)سرعتویسادگ  1

 4.182 ییپاسخگو  2

 4.173 کارکناندانش  9

 4.196 یكیزیفطیمح  4

 4.111 یمشترباارتباطتیفیک  5

 9.875 (خسارت)سرعتویسادگ  6

 9.871 یمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسب  7

 9.813 (صدور)یمشتربهمناسباطالعاتارائه  8

 9.745 (یپرداختمهیبحق)یمالتیرضا  3

 9.671 حیصحغاتیتبل  11

 9.547 (خسارت)یترمشبهمناسباطالعاتارائه  11

 9.511 اتیشكابهیدگیرس  12

 9.988 (یافتیدرخسارتمبلغ)یمالتیرضا  19

:طبقجدول

 رضنایتمنالیدرمبلنغخسنارتدرینافتی»کمترینمیزانسطحرضایتمشتریان،ناشیازعامل»

 .خواهدبودمندیمشتریانبسیارموثربنابراینتوجهبهاینعاملدرافزایشسطحرضایت.است

 ارائه«رضایتمالیدرمبلغخسارتدریافتی»پسازازعامل ،عواملیمانندرسیدگیبهشكایات،

-اطالعاتمناسببهمشتریدرخسارتوتبلیغاتصحیحکمترینمیزانسطحرضایترانشانمی

 .دهند

 مقوله در بیمه موسسات از مشتریان رضایت صدوسطح سرعت و سادگی مانند دانشهایی ر،

 .کارکنان،پاسخگوییومحیطفیزیكی،درمقایسهبادیگرمتغیرهایرضایتبهنسبتبیشتراست

 استنامهبیشترینسطحرضایتمربوطبهسادگیوسرعتصدوربیمه. 
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 میانگینسطحرضایتمالیدرحقبیمهپرداختیبیشترازمیانگینسطحرضایتمالیدردریافت

سطحرضایتارائهاطالعاتبهمشتریدرپرداختخسارتکمترازسطحخسارتاست؛همچنین

است صدور مشتریدر به اطالعات رضایتارائه رضایت. سطح استکه آن از حاکی نتای  این

مرحلهپرداختخسارتکمترازسطحرضایتدرمرحلهصدوراستبیمهدرهایمشتریانازشرکت

به.درمرحلهپرداختخسارتبهنسبترضایتکافیندارندومشتریانازعملكردموسساتبیمه

گریوکاهشهایبیمهالزماستازطرقیمانندکارآمدنمودنعملیاتبیمهرسدکهشرکتنظرمی

ازسرمایههزینه بازده برایکاهشگذاریهایسرباروهمچنینکسبحداکثر زمینهرا هایخود،

بیمه حق آنها نمودن رقابتی و نمایندها فراهم الزامات. رعایتتمام با باید امر استاین بدیهی

شودعامالنچنینتوصیهمیهم.مدیریتریسکانجامگرفتهوبهنوعیمنجربهنرخشكنینشود

پوششفروشبیمه حذف به توصیه نظیر اقداماتی یابا پیشنهاد، فرم از جانبی و غیرالزم های

نامه،بهسمتتامینرضایتبیشترهایبیمههدراثرافزایشپوششیادآوریمیزانافزایشحقبیم

 .مشتریازبعدمالیحرکتنمایند

 تواناظهارداشتاست،لذامی9باتوجهبهاینكهمتوسطرتبهسطحرضایتمشتریانبیشترازعدد

 .هایبیمهدارندکهبهطورکلیمشتریانرضایتنسبیازموسساتوشرکت

 های بیمه  گذاران از خدمات ارائه شده به تفکیک رشته بیمهرضایت ( ب

بین مقایسه تفكیکو و بوده عام طور به سنجشرضایتمندیمشتریان هدفاصلیطرح، اینكه به نظر

نمونهاینطرحبرایمقایسهبینرشتهرشته -ایمناسبنبودهوصرفاازجنبهبهرهایمدنظرنبودهاست،

-شایانذکراستباتوجهبهمحدودیتدسترسیبهداده.شوندتای پژوهشگزارشمیبرداریحداکثریازن

.هابهسطحیقابلقبولوجودنداشتها،عمالامكانارتقاینمونههایبرخیرشته

 رضایت متوسط شاخص سطح تعداد نمونه واقعی رشته فعالیت ردیف

 4559 1 نفتوانرژی1

 4591 11 عمر2

 451 41 درمان9

 4515 2 هواپیما4

 9538 243 مسئولیت5

 9534 16 مهندسی6
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 رضایت متوسط شاخص سطح تعداد نمونه واقعی رشته فعالیت ردیف

 9583 2155 حوادثراننده7

 9588 2341 شخصثالث8

 9581 2 سایر3

 958 485 بدنهاتومبیل11

 9576 935 آتشسوزی11

 9575 218 حوادث12

 9565 42 باربری19

 9554 4 کشتی14

:طبقجدول

 مربوطبهرشتهنفتوانرژیورشتهبیمهعمراستکهبهدلیلکمبودبیشترینمیزانرضایتمندی

پس.هایدردسترسوتعداداندكپرسشنامهتكمیلشدهبرایآنها،چندانقابلاتكانیستندداده

میانرشته در آنو بیمهدرمانبیشترینمیزانرضایترااز هایدارایحجمپرتفویچشمگیر،

.تامینکردهاست

 بودهوپساز9554مندیمندیمربوطرشتهکشتیباسطحرضایترینمیزانشاخصرضایتکمت

 .اندآن،رشتهباربریوحوادث،کمترینمیزانرضایتمندیراتامینکرده

 رضایت میزان سطح در ثالث شخص بیمه از میانگین9588مندی به نزدیک بسیار که است

هایبیمه،جایگاههشتمتامینرضایتمشتریانراینرشتهرضایتمندیازصنعتبیمهبودهوازب

.کسبکردهاست

 های بیمه  ای به تفکیک شرکتبررسی رضایت مشتریان از خدمات بیمه( ج

 شرکت بیمه ردیف
جهت تغییر شاخص  1939سال  1931سال 

 رتبه  شاخص رضایت  رتبه  شاخص رضایت  رضایت

4 9584119.34 ایران1
1 953259.38 آسیا2
12 9.88 البرز9

2 9.37 دانا4

9 9571149.34 معلم5
8 953319.83 پارسیان6
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 شرکت بیمه ردیف
جهت تغییر شاخص  1939سال  1931سال 

 رتبه  شاخص رضایت  رتبه  شاخص رضایت  رضایت

5 953269.32 رازی7
6 9574199.31 کارآفرین8
11 953279.88 سینا3
7 9.31 ملت11

3 958739.88 دی11
15 953629.85 سامان12
11 953949.88 نوین19
19 953599.87 پاسارگاد14
14 9.87 میهن15

18 9.72 ما16

13 9.61 آرمان17

16 9.85 تعاون18

17 9.77 سرمد13

----957611توسعه21

  9.61 9.11 صنعت بیمه

براساس1931درمقایسهباسال1939هایبیمهدرسالبندیشرکتوضعیترتبهطبقجدول،مقایسه

 :ها،نشانگرآناستکهآنگذارانازخدماتارایهشدهرضایتبیمه

 افزایشیافتهاستو1931نسبتبهسال1939هایبیمهدرسالبهطورکلیرضایتازشرکت

هایبیمهتواندناشیازاهمیتدادنبیشترشرکترسیدهاستکهمی9586به9561گینآنازمیان

بیمه نیاز انتظاراتبه تعدیل همچنینتكمیلاطالعاتو و جلبرضایتآنها تالشدر و گذاران

 .هایبیمهباشدگذارانازشرکتبیمه

 ردرتامینرضایتمشتریانرادارند،بیمهآسیارتبهاولوبیمهآرمانرتبهآخ1939درسال. 

 اند،درجامعهآماریموردبررسیبوده1939و1931ایکهدرهردوسالهایبیمهازمیانشرکت

.ایران،آسیا،معلم،کارآفرینودیارتقاءیافتهاستهایبیمهشرکتشاملشرکت5سطحرضایت

-شرکتشاملشرکت5هاستوسطحرضایتازدرمقابل،سطحرضایتازبیمهرازیتغییرنكرد

کاهش1931درمقایسهباسال1939هایبیمهپارسیان،سینا،سامان،نوینوپاسارگارددرسال
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هایبیمهنمیتواناظهارنظرکرد؛چراکهدرموردتغییرمیزانرضایتازسایرشرکت.یافتهاست

 .اندنبوده1939یا1931لهایآماریموردبررسیدرسادریكیازجامعه

 مندیبهرتبهاولرضایت1931شرکتبیمهآسیادرکسبرضایتمشتریانازرتبهپنجمدرسال

 .شودصعودکردهاستکهبیشترینارتقادراینزمینهمحسوبمی1939درسال

 مشتریانمندیبهجایگاهرتبهچهارمدرکسبرضایت1931بیمهایرانهمازرتبهدهمدرسال

 .صعودکردهاست

 سطحرضایتمندیازدوشرکتبرترودوشرکتبدتر،به1939طبقبررسیانجامشدهبرایسال،

هایبیمهدرکلدارایتفاوتبسیارمیزانمحسوسیازبقیهمتفاوتاست؛پسازآن،سایرشرکت

.انداندکیدرمیزانتامینرضایتمندیمشتریانبوده

-درنشستپژوهشیدرپژوهشكدهبیمهباحضورنمایندگانشنرکت13/12/1934مورخهطرحدراین

ایارایهشدهونظراتوانتقاداتحاضریناخذوحتنیالمقندوردرطنرحهایبیمهوسایرفعاالنبیمه

درجلسهشورایمدیرانبیمهمرکزیوباحضور8/2/1935روزچهارشنبهمورخمتعاقبآن،.اعمالشد

.یرانکل،مشاورانومعاونانمحترمبیمهمرکزی،توسطمدیرانمربوطهازپژوهشكدهبیمهارائهشدمد

هنا،نقطنهدیندگاه،حضارمحترمدرایننشست،پسازبیانشرحفرآیندونتای طرحتوسطمجریانطرح

ائهنمودندومقنررگردیندهایآتیراارنظرات،اصالحاتوپیشنهاداتکاربردیخودرادرجهتارتقاءطرح

ا،دراختیناربنازیگرانصننعتبیمنهو.ا.نتای اینطرح،پسازانجاماصالحاتوتاییدنهاییبیمهمرکزیج

آفرینیوتامینهایطراحیمحصول،بازاریابی،ارزشوزارتاقتصادوداراییقرارگیردتادربازنگریسیاست

.رداستفادهقرارگیردرضایتمشتریاندرشرکتهایبیمه،مو
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 مقدمه 

هایتجاریفعالیتتمامیگراییزیربنایمدارامروز،هدفومشتریمشتریومحورتدردنیایکیفی،تریمش

هنی آنرضایتمشتریاستوبندون،مالكواقعیارزشیکشرکت،ازنظرجامعهاست؛زیراواقتصادی

کنهدرآنکنارکنردهوبنهراافنرادیایجادشغلنمودهیازندگی،ادامهحیاتدادهتواندکسبوکارینمی

مناسببامشنتریانمداربدونایجادارتباطیکسازمانمشتریاینبنابر.تامیننمایدکنند،میمردمخدمت

بنرآوردهکنردننینازومندارمشنتریهای؛ازاینروهدفاصلیسازمانتواندموفقیتیحاصلکندخودنمی

همنوارههنایمشنتریانراائهخدماتوپاسخگوییبنهخواسنتهارهااینسازمان.هایمشتریاناستخواسته

رضنایتمشنتریراسنرمایهخنودوضنامندهند؛زیراآنانیخودقرارمیهاریزیبرنامهسرلوحهتفكراتو

.دداننمیهایشانگذاریبرگشتسرمایه

.هناداردورشدسنازمانسودآوریبامشتریانرابطهمستقیموتنگاتنگیرضایتمیزان،یامروزهایدربازار

تنریناقنداماتدرچرخنهجلنبمهنمیكنیاز،ازخدماتدرینافتیمشتریانسنجشمیزانرضایتبنابراین

عالوهبنر.خوداستدردستیابیبهاهدافکنندهمیزانموفقیتسازمانعرضهونشاندادنرضایتمشتری

اطنالعسازد؛زیرامیکنندهفراهمیسازمانعرضهرابراعرضههایامكاناصالحوبهبودکیفیتوروشاین،

د،زمینهکنمیمشخصکهنقاطقوتوضعفسازمانراازتصویرذهنیسازماننزدمشتریان،ضمناین

.سازدفراهممیسازمانسطحعملكردیمناسبوارتقاهایاستراتژیرابرایاتخاذ

زمنانیکنه.خدمتیاکاال،بعدازاستفادهازآناسترضایتمشتریبهمعنایبیاننوعاحساسمشتریبه

مشتریبعدازاستفادهازکاالیاخدمتخاصاحساسخوبومثبتیداشتهباشد،بنهمعننایرضنایتاواز

بننابراین.خریدوبهاحتمالزیادمیلبهادامهخریدوافزایشفعالیتدرشرکتیاسازمانارائهکنندهاست

دیموثربرایشكلدادنبهقصدخریدآیندهمشتریوکلیدموفقیتبلندمدتسازمانرضایتمشتریکلی

باشد؛زیرارضایتباالیمشتریمنجربهوفاداریبیشترویوتضمینجنبهنقدیکسبوکنارسنازمانمی

.شوددرآیندهمی

هنا،ازارینابیدرایننعرصنهرنگبودنرعایتاصولبهایخدماتیوکمباتوجهبهگسترشروزافزونفعالیت

 .هستیمایبیمهتربهمسایلبازاریابیدرعرصهخدماتمالی،ازجملهخدماتنیازمندتوجهجدی

بیمنهخصوصنیوتوسنعههنایشنرکتصنعتبیمهایراننیزباتوجهبهفعالشدنبخشخصوصیوایجاد

مختلنفبیمنهدرنقناطهنایشنرکتماتاطالعاتوارتباطاتدرسطحبینالمللی،کهشرایطمقایسهخند

هنا،کند،جهتجذبوحفظمشتریوهمگامیبابازاروتضمینبقاوسودشرکتمختلفدنیارافراهممی

بیمهدرمرحلنههایشرکتتامینمالی.هاوراهكارهایمناسباستکارگیریوابداعاستراتژینیازمندبه
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گذاربربنابراینضرورتداردکهدرمرحلهاول،عواملموثروتاثیرشود؛گذارانانجاممیاولتوسطبیمه 

گذارانوافزایشآنبهدرستیتعیینشدهودرمرحلهبعد،راهكارهایعملیجهتمیزانرضایتبیمه

.گذارانومدیرانعالیسازمانپیگیریشوداجرایینمودناینعواملتدوینواجرایآنتوسطسیاست

ادبیاتمربوطبهرضایتمشتریوکیفیتخدماتمرورشدهوسپسنسبتبهحاضر،ابتدادرتحقیق

درمراحلبعدبااسنتفادهاز.یتهیهشده،اقداماتالزمصورتخواهدگرفتتعدیلواصالحپرسشنامه

دهازهایموردنظنربنااسنتفاتعدادنمونهموردنیازبرایتحقیقتعیینشده،پرسشنامهجدولمورگان

کشنور،سراسردربیمهصنعتدرفعالهایشرکتکیتفكبهوگذارانبیمهانیمازیگروهیریگنمونه

درپایانعنالوهبنرارائنه.شوندمیSPSSافزاردستآمدهواردنرمیبههاآوریشدهودادهتوزیعوجمع

عنالدرصننعتبیمنه،سنایرفهنایشنرکتبهتفكیکواستنباطینتای تحقیقدرقالبآمارتوصیفی

.گردندهایموردنیازنیزارائهمیتحلیل

 بیان مساله  -1-1

هناوتحقیقنات،موردتوجنهروزافنزونبسنیاریازشنرکتبرجستهیرضایتمشتریبهعنوانموضوع

انندکنهرضنایتها،براساسمطالعاتتجربیبهاینباوررسیدهزیراشرکت.دانشگاهیقرارگرفتهاست

.مشتریبارفتارمفیدواثرگذارویارتباطنزدیكیدارد

توانبهبهبودشنهرتوتصنویرشنرکت،کناهشتغیینردرمشنتریان،ازپیامدهایرضایتمشتریمی

هنایمنرتبطبناهایمبادله،هزینههایبازاریابی،هزینهافزایشتوجهبهنیازهایمشتری،کاهشهزینه

کنردودرنهایتافزایشرضایتمیانکارکننانوثبناتنینرویکناراشنارهعدمموفقیتکاالیاخدمت

(Gautam،2013.)

ایصنورتهایزمانیمشخصوبهشنكلدورهازرضایتمشتریبایستیبهتناوبوطیدورهارزیابی

کیفیت(.1989واکرودیگران،)اندیکازاقداماتصورتگرفتهموثربودهگیردتامشخصشودکهکدام

خدمتومیزانرضایتمشتریان،درساختمزیترقابتیوافزایشقدرترقابتودرنهاینتموفقینت

.کنندسازمان،نقشیحیاتیایفامی

،ارتبناطنزدیكنیبناخریندارانبیمنهبایندگنذارانارائهخدماتمناسببهبیمهجهتبیمههایشرکت

وبنرایهبناخبنرشندشنانتابتوانندازنیازهایباشند،هایغیراجباریداشتهخصوصخریدارانبیمهبه

ننهتنهنادربنین،دردنینایتجنارتامنروزکنهرقابنت.هایمناسبراعرضنهکننندهابیمهآنتامین
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شناختمشتریانشرکتوآگاهی،صنایعمختلفنیزبسیارزیاداستمیانبلكه،یکصنعتهایشرکت 

.(1988پور،نیاوقدرتمهدوی)کنندهاایجادمیبتیبرایشرکتیکمزیترقا،ازرفتارهایخریدشان

تهینهو»اجهتدسنتیابیبنهدوهندفعمنده.ا.هایراهبردیبیمهمرکزیجدرراستایاجرایبرنامه

تعینین»چننینوهم«هایاختیاریتدوینسندتوسعهفرهنگبیمهدرجهتافزایشفروشبیمهنامه

هاوبیمهواستفادهازنتای آندرراستایسیاستگذاریهایشرکتازسنجشسطحرضایتمشتریان

بیمنهدرهنایشنرکتسطحسنجشرضایتمشتریان،طرحبررسی«بیمهمرکزیهایآتیریزیبرنامه

هاوایجادبستریمناسبدرجهتاجرایبخشنیازسیاسنتهنایکنالنبیمنهجهترفعنیازهایآن

هایشرکتیگرتوجهبهمقولهمهمواساسیمدیریتارتباطبامشتریازسویاوازسوید.ا.مرکزیج

تعریفوپژوهشكدهبیمهبهعنوانمجریاینطرحانتخناب(ا.ا.بیمهمرکزیج)بیمه،ازسوینهادناظر

.گردید

 اهمیت و ضرورت تحقیق -2-1

بیمه،مشتریهایشرکتلهمحورازجمخدماتهایشرکتتریناستراتژیبرایسودمندترینومناسب

هرمشتریدر.،مشتریاستایبیمهتوانبیانکردکهبنیانواساسنظامدرحقیقتمی.مداریاست

درشنرایطرقنابتیامنروزی،کشنفنیازهناوبننابراین.شرکتبیمه،برابرباحداقلینکداراینیاسنت

هناکشرطاساسیموفقینتبنرایشنرکتهاقبلازرقبا،یهایمشتریانوبرآوردهساختنآنخواسته

.شودمحسوبمی

اینمسنئله.بیمهمرکزیبهعنواننهادناظربیمهکشور،مسئولیتحمایتازمشتریانرابرعهدهدارد

نامنهحماینتازمشنتریانراصنعتبیمهکشورازچناناهمیتیبرخورداربودهکهآینیندرنظرمتولی

حقوقمشتریفرآیندیاستکهازارائهپیشنهادخریدبیمنهبنهعننوانحمایتاز.تصویبکردهاست

یابدکهدراینفرآیندسهادامهمیایبیمهشودوتامرحلهتسویهوپرداختخسارتمتقاضیشروعمی

مرحلهپسازانعقادقنراردادیاانعقادقرارداد،نامهرحلهقبلازصدوربیمهم:مرحلهقابلشناساییاست

بننابراین،اطنالعاز.ایبیمهتامرحلهاعالمخسارتوتسویهکاملخسارتایبیمهمه،شروعپوششبی

تواندموجببهبودعملكردبیمهمرکزیدراجرایدرهریکازاینمراحل،میمیزانرضایتمشتریان

.نامهمذکوروحمایتبهترازمشتریانشودآیین
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درعصنرجدیند.باشندافاصلیبیمهمرکزی،افزایشضریبنفوذبیمهمیایدیگر،یكیازاهداززاویه 

جذبرابیشتریمشتریانکهاستاینبامشتریانمتقابلوبلندمدتروابطازبرقراریبازاریابی،هدف

درشنودکنهحاصلمنیمنافعیبلندمدتدرترتیب،اینبه.بدهنددستازراکمتریمشتریانوکرده

.یابدمیافزایشهاشرکتازاروسودآوریبسهمنتیجه،

مداریومشتریرعایتاصل.مدارباشندکهبتواننددربازاربمانندبایدمشتریبیمهبرایاینهایشرکت

.منیباشندبیمهازاهدافبیمنهمرکنزیهایشرکتارائهشدهازسویایبیمهرضایتمردمازخدمات

یمیانرضایتمشتریوقصدخریدمجدددربینمشتریانوجنوددهندرابطهمثبتمطالعاتنشانمی

یودرنهاینتباعنثافنزایشگنریامربیمهتوسعهموجبمندیبیشترمشتریانرضایتبنابراین،.دارد

.ضریبنفوذبیمهخواهدشد

وازهایخدماتیدربازاراقتصنادیرقنابتیامنروزحالباتوجهبهاهمیتجایگاهمشتریبرایسیستم

برتقاضایآنایبیمهبیمهکهباعثپیشیگرفتنعرضهخدماتهایشرکتطرفدیگر،افزایشتعداد

،بنیشازهنرزمنان(بیمههایشرکتمشتریان)گذارانشده،موضوعبررسیخدماتارائهشدهبهبیمه

شدهخدماتارائهترشدهودراینتحقیقسعیشدهتابابررسیسطحرضایتمشتریانازدیگرپررنگ

هامندیآنبیمه،گامیدرجهتافزایشکیفیتخدماتودرنتیجهافزایشرضایتهایشرکتتوسط

تربتواندبهاهدافیچونحمایتازمشتریان،افنزایشضنریببرداشتهشودتابیمهمرکزیبهترودقیق

.دستیابد...نفوذبیمه،جذبسرمایهمشتریانو

 حقیقاهداف ت -9-1

 :اصلیهدف 

بیمنهصنعتدرفعالهایشرکتمشتریانمندیرضایتسطحسنجشوبررسی»تحقیق،اصلیهدف

.باشدمی،«کشور

  :اهداف فرعی

.بیمهبهتفكیکهرشرکتهایشرکتاندازهگیریومقایسهرضایتمشتریان -

هنایرضنایتسننجیصاندازهگیریومقایسهمیزانرضایتمشتریانصنعتبیمنهبنهتفكینکشناخ -

 .بیمههایشرکتدرهرکدامازایبیمهخدمات
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 های تحقیق سوال -4-1 

کند،درصددپاسخگوییبهیکسریسواالتهاییکهدنبالمیهرتحقیقیباتوجهبهاهدافودیدگاه

 .باشدمی

 :سوال اصلی

 :ازاستعبارتمشتریانرضایتمسالهاهمیتبهتوجهباحاضرتحقیقاصلیسوال

 بیمهدرچهسطحیقراردارد؟هایشرکتمندیمشتریانازرضایت -

 :سواالت فرعی

رضایتمشتریانصنعتبیمهبهتفكیکمشتریانهرشرکتدرچهسطحیقراردارد؟ -

درهنرکندامازایبیمهسنجیخدماتهایرضایترضایتمشتریانصنعتبیمهبهتفكیکشاخص -

 یقراردارد؟درچهسطحایبیمههایشرکت

 های تحقیق فرضیه -5-1

:فرضیهاصلی

.بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازخدماتارائهشدهتوسط -

:هایفرعیفرضیه

 بیمهرضایتدارندهایشرکتتوسطتناسبشرایطبیمهنامهبانیازمشتریمشتریاناز. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازپاسخگویی.

 بیمهرضایتدارندهایشرکتتوسط(صدور)زارائهاطالعاتمناسببهمشتریمشتریانا.

 بیمهرضایتدارندهایشرکتتوسط(خسارت)مشتریانازارائهاطالعاتمناسببهمشتری. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازدانشکارکنان. 

 رضایتدارندبیمههایشرکتمشتریانازوضعیترسیدگیبهشكایاتخودتوسط. 

 دارندتیرضاشرکتهایبیمه(حقبیمهپرداختی)مشتریانازمیزانرضایتمالی. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکت(مبلغخسارتدریافتی)مشتریانازمیزانرضایتمالی. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتهایصدوربیمهنامهتوسطمشتریانازسادگیوسرعترویه. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتهایپرداختخسارتتوسطدگیوسرعترویهمشتریانازسا. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازکیفیتارتباطبامشتریدر. 

 بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازتبلیغاتصحیحصورتگرفتهتوسط. 
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 بیمهرضایتدارندهایشرکتمشتریانازوضعیتمحیطفیزیكی.

 روش شناسی تحقیق  -1-1

 نوع روش تحقیق -1-1-1

هایتحقیقدرعلومرفتاریرا،باتوجهبنهدومنالكهندفتحقینقونحنوهتوانروشطورکلیمیبه

کناربردیواز،نوعاینتحقینقازنظنرهندفبراینمبنا،(.1931،سرمد)هاتقسیمکردگردآوریداده

.نوعپیمایشیاستتوصیفیاز،هالحاظنحوهگردآوریداده

 روش گردآوری اطالعات -2-1-1

:یاینتحقیق،ازدوروشزیراستفادهشدهاستهاآوریاطالعاتودادهبرایجمع

هنا،مطالعنهمطالنبومقناالتوآوریاطالعاتازطریقمراجعهبهکتابخاننهجمع:ایکتابخانه -

تومجالتومستنداتموجوددرپژوهشكدههایارائهشده؛اینترننامههایمربوطه،پایانکتاب

 .بیمهصورتگرفتهاستهایشرکتبیمهو

آورینظراتمشتریانصنعتبیمنهدرمراکنزپرداخنتتكمیلپرسشنامهوجمع:روشمیدانی -

چنینبهصورتتلفنیازسایرمشتریاندرسطحشهرتهرانوهمبیمهدرهایشرکتخسارت

.صورتپذیرفتهاستهایمختلفکشوراستان

 ابزار گردآوری اطالعات -9-1-1

تنرینابنزاردراینتحقیقبرایگردآوریاطالعاتموردنیاز،ازپرسشننامهبنهعننوانیكنیازمتنداول

.گردآوریدادهدرتحقیقاتعلومانسانی،استفادهشدهاست

 جامعه آماری -4-1-1

بهاسنتثنایبیمنه)بیمهسراسرکشورهایشرکتدهدیشدگانخسارتجامعهآماریاینتحقیق،بیمه

هنایمسنئولیتودرزمینهبیمه)دیدگانیونیززیان(بیمهمناطقآزادهایشرکتتوسعه،بیمهکوثرو

بیمههایشرکت.اندشدگان،ازشرکتبیمهخسارتدریافتکردههستندکهازطریقبیمه(شخصثالث

گریداشتهومشتریانخسارتدیدهبایدخسنارتخنودرادرتبیمهبایدحداقلسابقهیکسالفعالی

بیمهتوسنعهبنهدلینلبنروز.گراعالمکردهباشندسالقبلازآغازاینطرح،بهشرکتبیمهطولیک
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مشكالتاساسیوتورشدارنمودننتای ،بیمهکوثربهدلیلعدمدسترسیبنهاطالعناتمشنتریان،و 

دبهدلیلتفاوتاساسیازنظراندازهشرکت،حوزهجغرافیناییفعالینتوپرتفنویهایمناطقآزابیمه

 .اندفعالیتازجامعهآماریمطالعهحذفشده

 گیری تعداد و روش نمونه -5-1-1

بهاینترتیبکهدرمرحلهاولانتخاب.استفادهشدهاست1گیریگروهیازروشنمونهاینتحقیق،در

وباتوجهبهنسبتپرتفویهررشتهودرمرحلنهدومبنهصنورتتصنادفیدرنمونهبهصورتگروهی

.دسترسبودهاست

طبقاینجدول،حداقلتعدادنمونهالزم.برایتعیینحجمنمونه،ازجدولمورگاناستفادهشدهاست

13تحقینقباتوجهبهاینکهدراین.باشدعددبرمبنایپرتفویآنشرکتمی984برایهرشرکت،

تعدادنمونهبهینهاینتحقیقبرابرباگیرندفعالدرصنعتبیمهموردارزشیابیقرارمیایبیمهشرکت

هاییکنهدرالبته،نمونهواقعیاخذشدهبرایاینتحقیق،بهدلیلبرخیمحدودیت.بودخواهد7461

 .موردکاهشیافتهاست6561تشریحخواهدشد،به9فصل9-1بخش

 ها روش تحلیل داده -7-1

جهنتسننجش.ها،ازآزمونآلفایکرونباخاستفادهشنددراینتحقیق،برایبررسیپایاییپرسشنامه

طنوربنرایتوصنیفازآمنارهمنین.رواییپرسشنامهمحققساخته،ازپایلوتخبرگاناستفادهگردیند

هاازنرمافنزارجهتتجزیهوتحلیلدادهو(ایمانندمیانگینوجداولفراوانیونموداردایره)توصیفی

SPSSآزمونفرضآماریمینانگینینکجامعنهآمناریاسمیرنوف،-هاییمانندکولموگروفوآزمون،

اسنتفادهشنده...بندیوایوآزمونفریدمنبرایتحلیلواریانسدوطرفهازطریقرتبهآزموندوجمله

.است











                                                                                                                                                                                     
1 Stratified sampling 
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 مقدمه 

ذهنبرایجلبرضایتمشتریان،پیوستهشود،تالشکههرلحظهرقابتشدیدترمیدردنیایرقابتیامروز

هایتولیدییناخندماتی،مینزانرضنایتمشنتریرابنهعننوانسازمان.داردرابهخودمشغولمیمدیران

ترینهطوریکهرضایتمشترییكیازاصلیب،کنندمعیاریمهمبرایسنجشکیفیتکارخودقلمدادمی

.باشددرسطحجهانیمیهایتعالیسازمانیهایمدیریتکیفیتومدلابعادنظام

کنهصننایعهایبسیاریبرایسنجشرضایتمشتریارائهشدهاسنت،امنابنهدلینلاینناگرچهمدل

هنایمناسنببناصننایعهارائنهمندلهاونیازهایخاصخودرادارند،نیازبتولیدیوخدماتیویژگی

کندایناستکهاوالخندمتملمنوسچهخدماتراازمحصوالتجدامیآن.شودخدماتیاحساسمی

کنهخندماتنناهمگنهسنتند،کنندهآنجداناپذیراستودرنهایتاینننیستندوثانیا،خدمتازارائه

.ایاستبنابرایناندازهگیریکیفیتخدماتکاربسیارپیچیده

بیمنهخصوصنیونینزتوسنعهاطالعناتوهنایشنرکتباتوجهبهفعالشدنبخشخصوصیوایجاد

مختلفبیمهدرنقاطمختلفدنیاراهایشرکتالمللیکهامكانمقایسهخدماتارتباطاتدرسطحبین

کارگیریوینبهبنابرا.تریروبروشدهاستکند؛صنعتبیمهکشورباشرایطبهمراتبحساسفراهممی

هاوراهكارهنایمناسنبجهنتجنذبوحفنظمشنتریوهمگنامیبنابنازاردرمینانابداعاستراتژی

.هاکمکنمایدتواندبهبقاوسوداینشرکتبیمه،میهایشرکت

طورعنامورضنایتدراینبخش،مرورکوتاهیبرادبیاتموضوعرضایتمشتریوشیوهسنجشآنبه

هایمختلفرضایتمشتریموردبررسیقرارطورخاصپرداختهشدهومدلعتبیمهبهمشتریدرصن

.گیرندمی

 مشتری -2 -1

 نیازهای مشتری -1-1-2

هابرایبهدستآوردنسهمبیشتریازبازارثابتیاامروزههرمشتریارزشویژهخودراداردوشرکت

هنانبایندبنهمندیمشتریانکنافینبنودهوشنرکتایتامروزهدیگررض.روبهکاهشبایدمبارزهکنند

هابایدمطمئنشوندکهمشنتریانرضنایتمند،وفنادارهنمآن.مندیمشتریانشاندلخوشکنندرضایت

ترازهمههایذینفعومهمبرقراریروابطبلندمدتومتقابلباگروههاشرکتهدفجا،دراین.هستند

بنهایننترتینبدر.بدهندومشتریانکمتریراازدستکردهاحفظمشتریانبیشتریرایناستکه

.یابدهاافزایشمی،سهمبازاروسودآوریشرکتدستآمدهبهمنافعبانتای حاصلاز،بلندمدت
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هایمصرفکنندهرابنادرکنیتواندبهبقایخودادامهدهدکهنیازهاوخواستهیکسازمانتنهازمانیمی 

دهندهاهمیتمطالعنهمصنرفبرآوردهکندکهاینموضوعنشان(مشتریان)امعازطرفمقابلشصحیحوج

شودکهاینرفتارمصرفکنندهبهعنوانمطالعهواحدهایخریدوفرایندهایمبادلهتعریفمی.کنندهاست

بااینتعریف.باشندهامیفرایندهایمبادلهشاملاکتساب،مصرفوکنارگذاریکاال،خدمات،تجاربوایده

.باشنداولینمفهومبیانشدهمربوطبهکلمهمبادلهمی.اندایازمفاهیمبسیارمهممعرفیشدهساده،دسته

فرایندمبادلهشناملینکسنریازمراحلنی.گیردمصرفکنندهبهناچاردریکطرففرایندمبادلهقرارمی

مصرفادامهیافتهوباکنارگذاریکاالیناخندمتپایناناستکهبااکتسابشروعشده،باحرکتبهسمت

هنگنامبررسنیمرحلنهاکتسناب،پژوهشنگرانعوامنلمنوثربنرانتخنابکناالیناخندمتازطنرف.یابدمی

هادربارهرفتارمصرفکننندهبنرمرحلنهاکتسنابقسمتبیشترپژوهش.کنندکنندگانراتحلیلمیمصرف

هناوخندماتنماداندیشنییکعامل،مرتبطباجستجووانتخابکناال(.Niazi etal., 2012)اندتمرکزکرده

یعنیافرادگاهیاوقاتممكناستمحصولیراتولیدکنندتابهوسنیلهآن،هندفوعقینده.محصولاست

مراحلمصرفوکناراندازیبسیارکمترازمرحلهاکتسابموردتوجنهپژوهشنگرانقنرار.خودرانشاندهند

کنندهازآنکناالگرچگونگیاستفادهمصرفشود،پژوهشهنگامیکهمرحلهمصرفبررسیمی.رفتهاستگ

درصننایع.کنندنمایند،تحلینلمنییاخدماتوتجربیاتیراکهمصرفکنندهازاینعملخودکسنبمنی

اسنتکنهطنیآنایکنارگذاری،مرحلنه.ایبرخورداراستخدماتی،پژوهشفرایندمصرفازاهمیتویژه

بهعنالوهایننمرحلنه.گیردتابعدازاستفادهازمحصولچهکاریباآنانجامدهدکنندهتصمیممیمصرف

(.Kotler, 2000)دهداند،نشانمیکنندگانبعدازخریدتجربهکردهمیزانرضایتیراکهمصرف

امنرتولینددر(.1973فكنور،)دادگنذارآرامنشتوانبهبیمنهبیمهخدمتیاستکهبهوسیلهآنمی

ایبرسدکهحاضرشودبابتآنپنولزمانیکهنیازفردبهدرجه.،برخاستهازنیازاستنخستینمنشاء

تولیدکنندهبعدازآگناهیازوجنودتقاضنایمنوثر،تصنمیمبنهتولیند.گیردخرجکند،تقاضاشكلمی

«تامینوآرامشخاطرنسبتبهمخاطرات»اتبیمهرادراینراستااگربرآیندفعالیتموسس.گیردمی

رسدکهنیازبهچنینمحصولیازابتدایزندگیبشروجنودداشنتهوهمنوارههمنراهبدانیم،بهنظرمی

.زندگیاوبودهاست

محصنول.گینردبیمهموردتوجهقنرارمنیهایشرکتایازطرفگذار،ارائهخدماتبیمهازمنظربیمه

کنندهنهاییبیمهگذارکههمانمصرفآورند،کهبیمهیدرصورتیمطلوبیتورضایترافراهممیابیمه

بیمهرامطابقنیازخودبیابد؛درغیراینصورت،احساسرضایتوهایشرکترود،خدماتبهشمارمی

.کمککنندایبیمهکندتامجدداباتقاضایبیشتر،بهتداوموسرعتمدارتولیدخدماتمطلوبیتنمی
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هنایشنرکت)بیشترمطابقتداشتهباشد،تولیدکننده(شدهبیمه)کنندههرچهمحصولباتمایلمصرف 

.ترخواهندبودموفق(بیمه

رابهنحویارائهکنندکهتاحدایبیمهگذارانبالقوهراشناساییوخدماتگرانبایدبیمهبنابراینبیمه

لسرعتدرپرداختخسارت،تننوعبیمنه،ارزینابیخسنارتتوسنطارزیابناندرمواردیازقبی)امكان

نامه،دردسترسبودنبیمه،ارجنهادنبهنظراتمشتریانومستقل،مشاورهفنیدرزمینهصدوربیمه

درچنینحالتی،سودسنهامدارانوصناحبانحقنوقسنهامو.هاباشدطبقخواستهوانتظاراتآن...(

یکنهبنههنایشنرکتصورتدردنیایرقابتآینده،جاییبنرایواهدیافتودرغیراینشرکتارتقاخ

(.1989امیری،)کنند،وجودنخواهدداشتهاوانتظاراتمشتریانخودتوجهنمیخواسته

 انتظارات مشتریان -2-1-2

،خندمات1ارانتظاراتمشتریشاملچندسطحمختلفاستکهعبارتندازخدماتباکیفیتموردانتظ

کهبینسطوحخدماتبنا4ویکمنطقهتحمل9بینیشده،خدماتپیش(2دارایکیفیتکافی)مناسب

اینمنناطقرانشنان2-1شكلشماره.کیفیتمناسبوخدماتباکیفیتموردانتظارواقعشدهاست

.دهدمی

 

                                                                                                                                                                                     
1Desired Quality  

2 Adequate Quality  

3 Predicted Services  

4 Zone of Tolerance  
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 (Parasuraman, et al., 1985)   خدمت از راتانتظا سطوح: 2-1 شکل

 

دهدکهانتظاراتمشتریانازخدماتدردوسطحنشانمی(1385)هایپاراسورامانوهمكارانشیافته

خدمتموردانتظار،خدمتیاستکهمشتریآرزودارددریافت.کیفیتموردانتظاروکفایتقراردارند

شنناختیوهنایجمعینتطالعاتمربوطبهمشتریان،باتوجهبهویژگیتوانبابررسیادرواقعمی.کند

هایاوباشرکت،سطحانتظارآنمشتریخاصراازخدماتارائنهشندهخنودمدتزمانانجامفعالیت

مندیبیشتریرابنرایاوهایموردانتظارویرابیشتربرآوردهورضایتسنجیدتاازطریقآنفعالیت

.ایجادکند

هایاخیرکهامكانتولیدانبوهکاالها،زمینهافزایشعرضهکاالرانسبتبهتقاضافراهمنمنودهرسالد

افنزونبنراینن،در.ایجزجلبرضنایتمشنتریبناقینمانندهاسنتچاره،تولیدکنندگاناست،برای

کاالوارائهخدماتکیفیتاقتصادرقابتیفضایانحصاریگذشتهرادرحیطهتولید،صنعتیامروزجهان

مداریوکسنبنگرشمشتری،هایاقتصادیجهانعرصهفعالیتایکهدرگونهبه،درهمشكستهاست

حذفشندنازصنحنهاحتمالآن،وعدمتوجهبهشدهرضایتمشتری،یكیازاصولکسبوکارتلقی

د،دراواحسناسننبنرآوردهکنزیرااگرکاالوخدمات،انتظاراتمشنتریرا؛خواهدداشتبازاررادرپی

از.کندبقایآنشرکتکمکمی،بهوباخریدمجددخودوتشویقدیگرانبهخریدشدهرضایتایجاد

بنهنكنند،درصورتیکهکیفیتکاالیاارائنهخندماتسنطحانتظناراتمشنتریراتنامین،سویدیگر

وسرانجامبنه«منفیتبلیغ»،«هشتولیدکا»تداوماینعدمرضایتبهوهشدنارضایتیمشتریمنجر

.انجامدمی«سازمانقطعفعالیتآن»

کارشناسانبازاریابیبراینباورندکهکسبرضایتمشنتریازسنهطرینقبنهافنزایشدرآمندوسنود

تكرارخریدمشتری،خریدکاالیجدیدوخریندکناال:کندخدماتییاتولیدکنندهکمکمیهایشرکت

به.اندبهخریدکاالازآنسازمانراغبشده،یانجدیدیکهبهعلتتشویقمشتریانراضیتوسطمشتر

 

 حد تحمل

نظرمورد  کافی  

 باال پایین
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هایبازاریابیبرنامهارتباطمستمربامشتریاندرسرلوحهتمامبرنامه،همینعلتدرکشورهایصنعتی 

مشنتریبنهروشهرگزبهیکبنارفنهاآنکنندگانانواعکاالوخدماتقرارداردودراینراستاعرضه

.(1973خدادادحسینیوقلی لی،)دهندرضایتنمی

  مشتریان رضایت -9-1-2

درمتنون.رضایتبهمعنایبهدستآوردنکاملوبهطوردلخواهچیزیاستکهبهدنبالآنهستیم

رابنهاند؛اوسنتورمولوکنابوچیرضنایتمشنتریهایمختلفیتعریفکردهبازاریابیرضایترابهگونه

کننندعنوانتفاوتمیانانتظاراتمشتریوادراکاتواقعیازخدمتباعملكردکلیشرکتبینانمنی

(Chiu et al, 2011.)

داندکهازمقایسهبینانتظاراتخودازخدماتوآنچهکهکاتلررضایتراسطحیازاحساساتافرادمی

.آورندبهدستمی.اندازخماتدریافتکرده

رضایتمشتری=استنباطمشتریازکیفیتخدماتدریافتشده-اتمشتریانتظار

دارنشناندادهتاثیرانتظاراتمشتریبراستنباطویازکیفیت،توسطیکپیكانجهنت2-2درشكل

بنابرمطالعاترفتارمشتریان،هرمشتریبااستفادهازدانشقبلیخودازینکمحصنولینا.شدهاست

بهعبارتدیگر،هرچهانتظاراتازمحصنول.کندبینیمینراقبلازدریافتآنپیشخدمت،کیفیتآ

بیشترباشد،مشتریبرایرسیدنبهسطحثابتیازرضایت،انتنظارداردکیفیتباالتریازآنمحصنول

(.1984کاووسیوسقایی،)دریافتکند



                            
تاثیرانتظاراتمشتریبراستنباطمشتریازکیفی:2-2شكل

1984کاووسیوسقایی،:منبع

 انتظارات

مشتري   

استنباط 
مشتری از 

 کیفیت

 شتریرضایت م
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 یمشتر یتینارضا و تیرضا -4-1-2 

درواقعتمامکسب.ایدربازاریابیویکهدفمهمبرایسازماناسترضایتمشترییکمفهومپایه

محققان،رضایتمشتریراعاملسودآوری.نندکوکارهاانرژیزیادیراصرفجلبرضایتمشتریمی

گیریعملكردبرایشرکت،صنعتعنوانیكیازمعیارهایاندازهگیریرضایتبهاندازه.دانندآیندهمی

هایخندماتیبنهرضنایتمشنتریانسازمان.(Mittal & lassar, 1998)شودواقتصادملیمحسوبمی

وسنیلهآنکنندهایجادکنندتنابتواننندبنهدیبرایعملكردراضیبسیاروابستههستندوبایداستاندار

 Gilbert, 2006)هنارابنهصنورتمسنتمربهبنودبخشنندنظریاتمشتریانراباهممقایسهکردهوآن

& Voleutso .)توانآنرااحساسینانگنرشرضایتمشتریمواجهشدنباتمامانتظاراتاوستومی

بسیاریازتحقیقات،وجودرابطهمیان.االیاخدمتبعدازمصرفتوضیحدادمثبتمشترینسبتبهک

.کنندکیفیتخدمتورضایتمشتریراتاییدمی

وفناداریبناالتر،.دهندکهرابطهمتمایزومثبتیبینرضایتووفاداریوجنودداردتحقیقاتنشانمی

برد،تبلیغاتدهانبنهدهنانراتشنویقباالمیظرفیتبرایگسترشنامتجاریوافزایشسهمبازاررا

ایبرایایجادتمنایزوتواندمقدمهمهمیبرایارزشنامتجاریبودهوبهصورتبرجستهکندومیمی

(.Jamal & Anastasiadou 2009)گیردمزیترقابتیمورداستفادهقرار

شنودتمرکنزکننند؛درضایتمشنتریمنیمدیرانتمایلدارندکهبررویمواردیکهمنجربهبهبودر

کنندگانبیشتربهمواردیتوجهداشتهباشنند،کنهمنجنربنهکهممكناستمشتریانومصرفصورتی

شوندوتفاوتهایحیاتیکهمنجربهخلقرضایتونارضایتیمیمدیرانبایدفعالیت.شودنارضایتیمی

(.Johnston, 1997)تراستهابرایمشتریمهمازآنهارامتوجهشدهوبدانندکهکدامیکمیانآن

 رویکردهای مختلف در ایجاد رضایت و نارضایتی -5-1-2

 1نظریه عدم تایید انتظار -الف 

اینننظرینه،.ایکهدرفهموتاثیررضایتوعدمرضایتمهماست،نظریهعندمتاییندانتظناراسنتنظریه

کنندکنهآیناتجربنهبنهیابیانجامشدهبررویاینموضوعتعریفمیرضایتوعدمرضایترابهعنوانارز

-دستآمده،دستکمبههماننیكوییکهبایدباشدهستیاخیر؟بهجهتاینرفتارمصرفونیزارتبناط

کنندگانانتظناراتخنودراازایننکنهننامونشنانهاودیگرمردم،مصرفهایبرقرارشدهازسویشرکت

اینانتظاراتعملكردیباعملكردواقعیکاالمقایسه.کنندشدهچگونهبایدعملکند،تعریفمیتجارییاد

                                                                                                                                                                                     
1 Expectancy Disconfirmation Model 
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عندم)انجامندمنی1کنندگانباشدبهنارضایتیهیجنانیترازسطحانتظارمصرفاگرکیفیتپایین.شوندمی 

(.عندمتاییندمثبنت)شودمیمنجر2هاباشد،بهاحساسرضایتهیجانیاگرباالترازانتظارآن(.تأییدمنفی

منوونو)کنندراتجربهمی9کنندگان،پدیدهتاییدانتظاراگرعملكرد،مساویباانتظاراتادراكشود،مصرف

(.1988مینور،

 :4نظریه برابری -ب

اندهخودرابنانسنبتسنت(یهادرونداده)هاونهاده(نتای )کندکهافراد،نسبتستاندهایننظریهبیانمی

کنندواگراحساسکنندکنهشاندرمبادله،تجزیهوتحلیلمیشریک(یهادرونداده)هایونهاده(نتای )

:دهدهارانشانمیمعادلهزیرایننسبت.شوندهاباالتراست،دچارنابرابریمیسهمآن

هایستانده فرد ب

هانهاده فرد ب  
=

هایستانده فرد الف

هایدهنها فرد الف


.براساسایننظریه،معیارآناستکهباهریکازطرفینمبادلهبایدبهطورعادالنهومنصفانهرفتارشنود

برایهریک(هادرونداده)هاونهاده(نتای )هایستاندهآیدکهنسبترو،رضایتهنگامیبهوجودمیازاین

اوبنه(یهنادرونداده)هنایاراعتقادداردکهنسبتنهادهوقتیخرید.ازطرفینمبادلهتقریبامساویباشد

کنندواینناحسناسبدترازایننسبتبرایفروشندهاست،نابرابریراتجربنهمنی(نتای آن)هایشستانده

 (.1988موونومینور،)انجامدنابرابریبهعدمرضایتمی

 5تئوری سه عاملی -ج

هابنهسنهدسنتهدرایننظریه،ویژگی.درکشورژاپنشكلگرفت(1384)ایننظریهاولینبارتوسطکانو

.8وعواملعملكردی7،عواملانگیزاننده6شوندکهعبارتندازعواملاساسیبندیمیاصلیتقسیم

کوتناهیدربنرآوردهنمنودن.بودنهسنتند،حداقلاحتیاجاتفردبهراضی(هاناراضیکننده)عواملاساسی

هنابنهرضنایتمنجنرشود،ولیبااینوجنودبنرآوردهکنردنآناتفردموجبنارضایتیمیحداقلاحتیاج

عواملیهستندکهاگنردریافنتشنوندموجنبرضنایتمشنتری(رضایتبخش)عواملانگیزاننده.شودنمی

تند،عواملیهسن(دوسویه)عواملعملكردی.شوندشوند،ولیاگردریافتنشوندموجبنارضایتینیزنمیمی

                                                                                                                                                                                     
1Emotional Dissatisfaction 

2Emotional Satisfaction 

3Expectancy Confirmation 

4 Equity Theory 

5 Three Factor Theory 

6Basic Factors 

7Excitement Factors 

8Performance Factors 
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شوندواگردرسنطحپنایینیباشنندبنهکهدرصورتیکهعملكرددرسطحباالییباشدبهرضایتمنجرمی 

(. ,2009Liu & Jang)شوندنارضایتیمنجرمی

 کشورها یبرخ در های رضایت مشتری مدل -2-2

کنند،پیوستههاییکهرضایتمشتریرابهعنوانشاخصارزیابیعملكردخودانتخابمیتعدادشرکت

هامیزانرضایتمشتریرابهعنواننشنانگرعملكنردبهطوریکهبیشترشرکت.درحالافزایشاست

گروضعیتهاازآنبهعنواننشاناندوحتیدربسیاریازسازمانمحصولیاخدمتخودانتخابنموده

هنایخندماتیو،بلكهدرسازمانگرایینهتنهادرصنعتامروزهمشتری.شودآیندهشرکتاستفادهمی

.اجتماعینیزاولویتپیداکردهاست-هایرفاهیدولتییاسازمان-هایخدماتیحتیسازمان

ازسهمبازاربهرضایتمشتریتغییرکنردهاسنت؛چنونها،دردههاخیر،استراتژیبسیاریازشرکت

اینتغیینر.برهزینهحفظیکمشتریاستگونهکهاشارهشد،هزینهجلبمشتریجدیدپن براهمان

تفكراستراتژیک،برپایهاینمفهوماستواراستکهرضایتمشتریبهتریننشانگربرایآیندهسنازمان

وجنودآمندنمشنتریانوفناداربنرایباشد؛چراکهدسترسیبهسطحباالیرضایتمشتریباعثبنهمی

هناییکنهبنهدنبنالجنذبشتریدرمقابلشنرکتسازمانشدهودسترسیبهسطحباالیوفاداریم

.هایکمتریبههمراهداردباشند،هزینهمشتریانجدیدمی

نبایدفراموشکردکهرضایتمشترییکاحساسدرونیاستوپیبردنبهآنبرایبسیاریازافنراد

بنهمینزانودرجنهتنوانیکمیتبدیلکرد،بهراحتیمنیهامشكلاست؛امااگربتوانآنرابهداده

بنابراینرضایتمشتریبایدبهپارامترهایقابلسنجشنیتبندیلشنودکنهبنا.بردرضایتمشتریپی

هناییراقابلسنجشبودنرضایتمشتریان،تحلیل.هایمختلفمحصولیاخدمتمرتبطباشندجنبه

بهبنودوعملكردخود،فرصنتترینسطحدهدتاباشناساییباالترینوپاییندراختیارشرکتقرارمی

شنود،بنابراینشناساییعواملیکهباعنثرضنایتمشنتریانمنی.شانراپیداکندشناسایینقاطضعف

هناییاسنتکنهایننعوامنلراهناوتكنینکترتدوینمدلایبدیهیومهماست؛اماازآنمهممساله

تنرینتنوانموفنقهااستکنهمنینبهاولویتچراکهدرسایهپیبرد.بندینمایدبندیواولویتطبقه

(.Lofgren & Witell, 2005)هاراتدوینکرداستراتژی

هنایمختلفنیتنواندرمندلمنندیمشنتریووفناداریرامنیگیریرضایتفرآیندهایمختلفشكل

.شودهااشارهمیبندیکردکهدرادامهبهتعدادیازمعتبرترینومشهورترینمدلطبقه
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 (SCSB)سوئدمدل شاخص رضایت مشتری  -1-2-2 
1 

مندیتولیداتوخدماتدرسطحملی،دربهعنواناولینمدلشاخصرضایت1332اینمدلدرسال

شنود،شناملدومشناهدهمنی2-9مدلاولیهکشورسوئدکهدرشكلشنماره.کشورسوئدمعرفیشد

.اراتمشتریارزشدركشدهوانتظ:مندیاستمحركاولیهرضایت

تر،ارزشدركشدهبرابراستباسطحدریافتشدهازکیفیتنسنبتبنهقیمنتپرداخنتطوردقیقبه

هاییاسنتکنهمشنتریتوسنطآنمحصنوالتوکیفیتنسبتبهپولپرداختی،یكیازشاخص.شده

هارزشدرینافتیکبینیکرد،درصورتیتوانپیشبنابراینمی.کندخدماتمختلفراباهممقایسهمی

منندی،انتظناراتمشنتریازمحركدیگنررضنایت.مندینیزافزایشخواهدیافتافزایشیابد،رضایت

ثابنت.کنندبینیمنیاینانتظاراتشاملمواردیاستکهمشتریپیش.محصولیاخدمتموردنظراست

تناثیرمثبتنیبنررویشدهاستکهایننانتظناراتوتوقعناتمشنتریازمحصنولیناخندمتارائنهشنده

کهاگنربنهارزشدرینافتیتوجنهکنافیشنود،درادامنهایننارزشمنجنربنهدرحالی.دارندمندیرضایت

هاهایمشتریاندرتعیینظرفیتوپیشبینیعملكردآیندهشرکتمندیگشتهوتوقعاتوخواستهرضایت

.تاثیربسزاییدارد

:دهدوردارزیابیقرارمیرا،ممندیرضایتاینمدلازدومنظر

کند؛دیدگاهمشترینسبتبهخدماتوکاالییکهدریافتمی(الف

.انتظاراتیکهمشتریازعملكردکاالوخدماتدارد(ب

.کندنیزافزایشپیدامیمندیرضایتبینیمدلایناستکههراندازهارزشکاالیدریافتیباالتررود،پیش

باشد،یعنیمشترینسبتبهفایدهکاالوخدماتچهانتظناری،انتظاراتمشتریمیمنظردومدراینمدل

بهعبنارتسناده،یعننیآنچنه.کندبینیمیدراینمدل،انتظارمشتریچیزیاستکهمشتریپیش.دارد

تریکنهشكایتووفاداریمش:دراینمدل،دورویكرددیگرنیزوجوددارند.هستدرمقابلآنچهبایدباشد

آخرینارتباطدراینمدل،شاملارتباطبنینرفتنارمشنتریانشناکیو.باشندمیمندیرضایتازنتای 

اثرمثبتیامنفیاینعاملبهنحوهرسیدگیبهشكایاتدریکشنرکت.هابهشرکتاستوفاداریآن

ناسنب،باعنثافنزایشتواندبناعملكنردممكانیزمرسیدگیبهشكایاتدریکشرکتمی.بستگیدارد

مدلعبارتاینمهمهایهشاخصوویژگی.وفاداریودرصورتضعیفعملکردن،باعثکاهشآنشود

ساختنمرتبطامكانووسیعمقیاسیکدرکیفیتارزیابیآنجهتازاستفادهامكانآن،استازجامعیت

.باشدمیمشتریرفتارباکیفیت

                                                                                                                                                                                     
1 Swedish Customer Satisfaction Barometer (SCSB) 
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قضناوتایجادوانتظاریمشتریانهایشاخصسازیهمگنمحاسباتبرواستمفهومیاینمدل،یکمدل

(.Aydin & Ozer, 2005)داردتاکیدمشتریانوکنندگاناحساسیمصرفیاشهودیسیستماساسبر

  1 (ACSI))مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا -2-2-2

بناهمكناریمشنتركانجمننکیفینتآمریكناو1334رسنالمدلشاخصرضایتمشتریآمریكناد

اینمدلبرگرفتهازمدلشاخصرضایتمشتریسنوئدی.دانشكدهتجارتدانشگاهمیشیگانارائهشد

.است

شودکهازقابلینتمدلرضایتمشتریآمریكانوعیسیستماندازهگیریرضایتمشتریمحسوبمی

مندلشناخصرضنایت.پیامدهایرضایتمشتریبرخنورداراسنتهاوتشریحروابطعلّیمیانمحرك

:ازسهویژگیاساسیبرخورداراستمشتریآمریكا

اینمدلشاملتعدادیمتغیرپنهانمانندرضایتمشتریاستکهبهوسیلهچندشناخصقابنل -1

یجادشدهتاایاگونهمدلرضایتمشتریبه.شودمشتریانمحاسبهمیاندازهگیریازطریقنظرسنجی

پنهانواینمدلشاملتعدادیمتغیر.برایخدماتعمومیمانندمحصوالتتولیدیقابلاستفادهباشد

شنده،اسنتنباطمشنتریازهااستکهعبارتنندازانتظناراتمشنتری،ارزشدركروابطعلّیمابینآن

تریدرمیاناینزنجیرهمتغیررضایتمش.کیفیت،رضایتمشتری،شكایاتمشتریووفاداریمشتری

                                                                                                                                                                                     
1 American Customer Satisfaction Index  (ACSI) 

شکایت 

 مشتری

 وفاداری مشتری

 ( SCSB)مدل شاخص رضایت مشتری سوئد: 2-9شکل 

(Aydin and Ozer, 2005) 
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ارزش،1هایاهمانعللعمدهرضایتمشتریدراینمدلشاملانتظناراتورودی.روابط،مشخصاست 

هایاپیامدهایاساسیرضایتمشتریشاملمیزانشكایتخروجی.باشندمی9شده،ارزشدرك2کیفی

.هستند5ووفاداریمشتری4مشتری

اینمسالهبنر.شودسنجیازروابطعلّیمعلولیمحاسبهمیدرونبا،كایآمریمشترتیرضاشاخص -2

ایازروابطباچهمتغیریمانندرضایت،درونمجموعهبهعبارتدیگرچنان.افزایداعتباراینشاخصمی

 .بینیرفتارکند،اینامرحاکیازاعتبارمدلاندازهگیریاستسایرمتغیرهامطابقپیش

مشتریازجملهمتغیرهاییاستکهبااستفادهازچنندشناخصقابنلانندازهرضایتمدل،نیادر -9

منندیمنظنورارزینابیرضنایتهایقدیمیاندازهگینریرضنایت،بنهدرروش.شودگیریمحاسبهمی

دهندکنهانندازهشد،اماتحقیقاتنشانمیاکتفامی«رضایتکل»مشتریانتنهابهاندازهگیریمیزان

پیچیدهوچندوجهیمانندرضایتبنااسنتفادهازینکشناخصمنفنرد،نتنای معتبنروگیریمفاهیم

6بنابراین،اندازهگیریرضایتبااستفادهازیکرویكردچندشاخصنه.کنداطمینانیراتضمیننمیقابل

گینریهایعلّیومعلنولی،بنرایانندازهدراکثرقریببهاتفاقمدل.بهنتای بهتریمنجرخواهدشد

شودکهمستقیمابااستفادهازنظنرمشنتریانانندازهگینریرضایتمشتریازسهشاخصاستفادهمی

 :اینسهشاخصعبارتنداز.شوندمی

 مندیکل؛رضایت(الف

 تلقیمشتریازکیفیتمحصولیاخدمتدرمقایسهباانتظاراتاو؛(ب

 آلمشتری؛حصولیاخدمتایدهکیفیتمحصولیاخدمتدریافتشدهدرمقایسهبام(ج

منظورارزیابیعملكردتجاریسازماندرحنالوآینندهازاهمینتوفاداریمشتریمتغیریاستکهبه

ترینهدفدرتخمیناینمدلآناستکهدرنهایتبتواندعالوهبرتعیینمهم.ایبرخورداراستویژه

.(Johnson & et al. , 2000)اندازهگیریکردمقداررضایتمشتری،تاثیرآنرابروفاداریوی

                                                                                                                                                                                     
1 Expectation 

2 Quality Value 

3 Perceived Value 

4 Customer Voice 

5 Customer Loyalty 

6 Multi-item Approach 
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مورداسنتفادهرضایتمشتریآمریكاگیریمتغیرهایمدلهاییکهبرایاندازه،شاخص2-1درجدول

هادرقالبیکپرسشوبااستفادهازنظرسننجیهریکازاینشاخص.اندگیرند،فهرستشدهقرارمی

 (.Fornell,1995)است11تا1مقیاساندازهگیریهرشاخصبین.شوندمشتریانسنجیدهمیاز

 

 ACSI کایآمر یمشتر تیرضا شاخص مدلهای  شاخص :2-1 جدول

 متغیر پنهان مربوطه توضیح شاخص شماره

1

2



9



(پیشازخرید)انتظاراتکلیازکیفیت

هنایفنردیمشنتریلبنانیازمنندیهایمحصوانتظاراتدرموردانطباقویژگی

(پیشازخرید)

انتظاراتدرموردمیزانقابلاطمینانبودنمحصولیامیزانخرابیموردانتظنار

(پیشازخرید)مشتری

 انتظارات مشتری

4 

5

6

(پسازخرید)ارزیابیکلیازکیفیتخدمت

پنساز)دیهنایخندمتبنانیازهنایفنرارزیابیمشتریازمیزانانطباقویژگی

(خرید

پس)ارزیابیمشتریازاطمینانبودنخدمتیامیزانمشكالتونقایصخدمت

(ازخرید

استنباط مشتری از 

 کیفیت خدمت

7

8

امتیازقیمتخدمتدربرابرکیفیتآن

امتیازکیفیتخدمتدربرابرقیمتآن
 ارزش دریافت شده

 (ACSI)مدل شاخص رضایت مشتری آمریکا  :2-4شکل

(Hsun Hsu et al, 2006) 
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 متغیر پنهان مربوطه توضیح شاخص شماره 

3

11

11

مندیکلیرضایت

قایسهعملكردمحصولباانتظاراتمشتریمندیحاصلازمرضایت

آلمندیحاصلازمقایسهعملكردمحصولدریافتشدهبامحصنولایندهرضایت

مشتری

رضایت مشتری 

(ACSI) 

12
کننندهشنكایتیارائنهکنردهآیامشتریدرمدتزمانمشخصیبهسازمانعرضه

است؟
 شکایات مشتری

19

14



15



احتمالخریدمجدد

دربرابرافزایشقیمتشودتاچهاندازهكهبرایخریدمجددمراجعهمیبافرضآن

.تحملخواهدداشت

کهتمایلیبرایخریدمجددوجودننداردمینزانکناهشقیمنتبنرایبافرضآن

.ایجادتمایلتاچهاندازهاست

 وفاداری مشتری

 (ECSI) اروپا یمشتر تیرضا شاخص مدل -9-2-2

پنهنانبنودهورینمتغیاستکهشناملتعندادیمدلساختارکیاروپا،یشترمتیرضاشاخصمدل

.استكسانیییكایآمریمشترتیرضاشاخصآنبامدلیساختارکل

شدهازسازمان،انتظاراتمشتری،کیفینتدركهایرضایتمشتری،تصویردركدراینمدل،محرك

شدهبهنوبهخنودبنهدوبخنشتقسنیمیتدركکیف.وجوددارند(ارزشمالی)شدهشدهوارزشدرك

هنایمحصنولاسنتو،بهمعنایبخشیازکیفیتکهمربوطبهویژگنی«افزارکیفیتسخت»:شودمی

شندهماننند،بهمعنایبخشیازکیفیتکهنمایانگرعناصرتعاملیدرخندمتارائنه«افزارکیفیتنرم»

از(هنامحنرك)تعییننعللرضایتمشنتری.باشدتمیهایمحیطارائهخندمرفتارپرسنلیناویژگی

مندلشناخصرضنایتبنرایتهینه.یافتهرضایتمشتریاسنتهایساختترینمراحلتهیهمدلمهم

منندیمشنتریاندرنظنرگرفتنهکنندهدررضنایتمواردیکهبهعنوانعواملتعیینمشتریدراروپا،

بههمراههریکازاینعوامنل،تعندادی.اندنشاندادهشده2-2واردرجدولصورتفهرستاند،بهشده

البته.ارائهشدهاست2-5روابطعلّیمدلنیزدرشكلشماره.اندشاخصنیزبهعنواننمونهذکرشده

 .بایدبهایننكتهتوجهداشتکهممكناستدرواقعیتروابطبیشتریبینمتغیرهاوجودداشتهباشد
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(ECSI)مدلشاخصرضایتمشتریاروپا:2-5شكل

(Kristensen et al, 2001)

کنننده،انتظناراتتصنویرسنازمانیعرضنه:متغیرپنهانمواجههستیمکهعبارتنداز7دراینمدل،با

شنده،رضنایتارزشدركمشتری،تلقیمشتریازکیفیتمحصول،تلقیمشتریازکیفیتخندمات،

 .مشتریووفاداریمشتری

شاخصدیگرکهازطریقنظرسنجیوپرسشازمشنتریانانندازه6تا2متغیرتوسط7هریکازاین

یكیازمتغیرهایپنهانمدل،رضایتمشتریاستکنهبنامحاسنبه.شودگردند،توصیفمیگیریمی

امتینازی11هابااسنتفادهازمقیناسهریکازشاخص.دگردمیانگینوزنیازسهشاخص،محاسبهمی

وازطریقنظرسنجیاز(مندیکاملبهمعنایرضایت11بهمعنایعدمرضایتمشتریوعدد1عدد)

95تنا91،مشنتریانبنهمشنتریدراروپنامدلشاخصرضایتبرایتهیه.شودمشتریانمحاسبهمی

.دهندپرسشمختلفپاسخمی

 (ECSI)مشتری در اروپا  های مدل شاخص رضایت  عوامل و شاخص: 2-2 جدول

 عوامل موثر بر رضایت مشتری

 عامل شاخص مربوطه

 کیفیت 

 عملكرددسترسی 
 محصول

 تصویر

 انتظارات

 شده کیفیت درك

 افزار از سخت   

شده ارزش درك  

افزار از نرم  

 ارزش

شده درك  
ECSI وفاداری 
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 عوامل موثر بر رضایت مشتری 

 عامل شاخص مربوطه

 دسترسی 

 سطحقیمت 

 نحوهتخفیف 

 پرداختقیمتنحوه 

 قیمت

 محل 

 زماندسترسی 

 نحوهدسترسی 

 خدمات 

 مجاری توزیع محصول

 صحت 

 دنقابلاطمینانبو 

 اشتیاقوتمایلکارکنان 

 نحوهتضمینمحصول 

 هامهارتکارکنانورفتارکلیآن 

 خدمات

 شهرت 

 وضعیتتجاری 

 اعتباروضمانت 

 کننده تصویر سازمان عرضه

 تجربیاتگذشته 

 نیازفردی
 انتظارات مشتری



:شودمتغیررضایتمشتریتوسطسهشاخصاندازهگیریمی

.آلمقایسهبایکمحصولایده-9رضایتباتوجهبهانتظارات-2رضایتکلیازمحصول-1

هایمتعددبرایهریکازمتغیرهایپنهان،درمقایسهباوقتیکهبنرایهنرمتغینراستفادهازپرسش

منظورتخمینمدل،یالزمبههاداده.دهدپنهانازیکشاخصاستفادهشود،قابلیتمدلراافزایشمی

انند،هایتلفنیبامشتریانیکهاخینراخریندارمحصنوالتخندماتمنوردنظنربنودهبهازطریقمصاح

شنودشنودودرنهاینتمندلکلنیبنهروشکمتنرینمربعناتجزئنیتخمنینزدهمنیآوریمیجمع

(Kristensen et al, 2001.)
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ینروژ یمشتر تیرضا مدل -4-2-2 

رامطالعه،(SCSB,NCSB,ACSI,ECSI)ریچهارشاخصملیرضایتمشت(2111)1همكارانجانسونو

 .آزمنوننمودنندخنودراشندهومندلاصنالحهپیشننهادکنردراهارابررسنیواصنالحاتیهایآنکاستی

هاییازمحصولیاخدمتهسنتندکنهسنببایجنادرضنایتدرهاوویژگیهایکیفیت،آنشاخصمحرکه

کهارتباطبینانتظاراتمشنتریانوارزشدركشندهمشاهدهکردندجانسونوهمكاران.شوندمشتریمی

هنایعنالوهیافتنههبن.ننهبناارزشوسنجشانتظاراتمشتریانباکیفیتمرتبطاستزیرا؛نامشخصاست

منظورازتعهدسنازمانی،.قابلمالحظهنیست،چندینمطالعهملینشاندادکهرابطهبینانتظاراتوارزش

،کیفیتدركشده(2111)همكارانبهعقیدهجانسونو.دردرونسازماناستشكلهیجانیتعهدوتعلق

.هسنتندهناییتكنراریوسنجشارزشدركشدهوکیفیتدركشدهعلتبرداردعاملدركقیمترادر

قیمتدركشندهبنهایننمعناسنتکنهارزش.بنابراینقیمتدركشدهجایگزینارزشدركشدهگردید

قیمتکاالهاوخدماتتاچهاندازهنیزهاتاچهاندازهاستودماتدرمقایسهباکیفیتآنقیمتکاالهاوخ

 ,Johnson et al)نشاندادهشندهاسنت2-6مدلجانسونودیگراندرشكل.کندانتظاراترابرآوردهمی

2001.)

                                                                                                                                                                                     
1 Johnson et al 
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هیترک یمشتر تیرضا مدل -5-2-2

مندلوسنپسشندانجناماوزکنانویلمنازترکیتوسط2114درسالمدل،ایندرخصوصلعاتمطااولین

سنوئد،هنایمدلبهباتوجهاوزروآیدین.یافتوبهبودگسترش2115سالواوزردرمذکورتوسطآیدین

فینتدركشنده،آنشاملانتظارات،کیمتغیرکهپن کردندارائهمتغیر8برمبتنیرامدلیاروپا،وآمریكا

متغیرسهاستوشدهاقتباس(کهذکرشانرفت)هایقبلیمدلرضایتمشتری،ماركشرکتووفاداریاز

واطمیناناعتمادوانتقادات،وشكایاتکنترل:ازعبارتندجدیدمتغیرهای.بهآناضافهشدهاستنیزجدید

.كایاتدرافزایشرضایتمشتریتاکیددارندامروزه،پژوهشگرانبرنقشحیاتیمدیریتش.تغییرهزینه

همه.هایملیرضایتفعلی،شاخصیمتفاوتبرایترکیهپیشنهادشدهاستبراساسارزیابیدقیقشاخص

هانشناندادکنهیافته.معلولینشاندادهشدهوکاربردآندردنیایواقعیتستشدهاست-ارتباطاتعلّ

اگرچه.وفاداریتاثیردارندبرایطورمثبتوقابلمالحظهههایجایگزینیبهرضایتمشتری،اعتمادوهزین

باشنددارایتاثیریغیرمستقیمتواندمیکیفیتدركشدهتاثیرمستقیمیرویوفاداریمشتریندارد،اما

(Aydin & Ozer, 2005.)

 (Johnson et al, 2001)شاخصملیرضایتمشتریپیشنهادیجانسونودیگرانبراینروژ:2-1شکل 

 

تصویر 

 شرکت

رضایت 

 مشتري

  (NCSB) 

رسیدگی به 

 شکایات

قیمت درک 

 شده

محرکه 

1کیفیت   

محرکه 

2کیفیت   

محرکه 

3کیفیت   

محرکه 

تعهد محاسبه  Nکیفیت 

 ای

 تعهد عاطفی

وفادرای 

 مشتری
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(Aydin & Ozer, 2005)یاشاخصرضایتمشتریترکیه:2-7شکل 

 (SWICS) سوئیس یمشتر تیرضا مدل -1-2-2

پذیردومشتریانمیهاوسطوحمختلفاقتصادیانجامدراینمدلرضایتمشتریمقایسهدرموقعیت

رهایتلفنیموردارزینابیقنراگیریاینمدلازطریقپرکردنپرسشنامهومصاحبهنمونهبیشتریدر

هایرضایتکشورسوئدوآمریكاساختارمندتردلبهدنبالاناستکهنسبتبهمدلگیرندواینممی

.ترباشدوبهبودیافته

گفتمنانبنا»تریناصالحاتیکهدراینمدلصورتگرفتهمعرفییکمتغیرپنهانجدیدبنهنناممهم

گوینای2-8مارهباشدکهشكلشنوتوسعهمدلدرروشمحاسبهمتغیروفاداریمشتریمی«مشتری

.آناست

.باشدمیرضایتمشتریسوئیسترینعنصردرمدلمهم«رضایتمشتری»متغیراساسی

شناخصانندازهسنهرضایتمشتریبهکمکاست،دراینروشمشاهدهقابلکهدرشكلطوریهمان

:شودگیریمی

؛رضایتکلیازمحصول -1

 ؛رضایتقبلازمصرف،درقیاسباانتظارات -2

 .آلرضایتدرمقایسهبایکمحصولیاخدمتایده -9

وسنیلهاینمتغیرنیزبه.نامدارد1شود،مكالمهمشتریمیبررسیجدیدیکهدراینمدلپنهانمتغیر

:(2-8شكل)شوداندازهگیریمیمرتبطشاخصسه

                                                                                                                                                                                     
1. Customer Dialogue 

 مارک شرکت

وفاداری 

 مشتری

هزینه های 

 جایگزینی

 اعتماد

رسیدگی به 

 شکایات

انتظارات 

 مشتری

فیت درک یک

 شده

رضایت 

 مشتری

  (TCSI) 
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؛(خدماتیاارائهکننده)رغبتبرایبرقراریتماسکالمییاارتباطباسازمانتولیدی -1 

 ؛سهولتدرگفتگوبامشتری -2

.رضایتازطریقگفتگو -9



 

SWICS(Bruhn & Grund, 2000) مدل رضایت مشتری سوئیس :2-6 شکل

  

:شودمیگیریشاخصمعیناندازهسهوسیلهاینمتغیربه.استمتغیرپنهانسوم،وفاداریمشتری

؛صولیاخدماتبهدیگرانتمایلبرایتوصیهمح -1

 ؛تمایلبرایخریدمجددمحصولیااستفادهمجددازخدمت -2

.یاارائهکنندهخدمتمحصولعرضهکنندهتمایلبرایتغییر -9

بندین.شنودمنیبهکارگرفته11تا1تاییاز11هایمعینیکمقیاسبرایاندازهگیریاینشاخص

 رضایت کلی

 رضایت در مقابل انتظارات

 تمایل برای برقراری ارتباط با عرضه کننده

 سهولت در گفتگو با مشتری

یق گفتگورضایت از طر  

 تمایل برای توصیه محصول به دیگران

 تمایل برای تعویض عرضه کننده

 تمایل برای خرید مجدد

رضایت در مقایسه با یک 

یا خدمت محصول  

SWICS 

ارتباط با 

 مشتری

وفاداری 

مشتری 

 مشتری
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.انددرنظرگرفتهشده«کامالراضی»معنیهب11وعدد«راضیکامالنا»معنیهب1ترتیبکهعدد 

21دراینبررسی،.انجامگرفت1337درسالمدلرضایتمشتریسوئیسیمطالعاتآزمایشیبرروی

دوانتخابنوعصنعتموردنظرباتوجهبنه.بخشمختلفصنعتیموردارزیابیواقعشدند6شرکتاز

هنایامكانمقایسهنتای باسنایرشناخصها،درآنکهشدندصنایعیانتخاباول:معیارصورتگرفت

دومآنكهیکبرآوردملیازمیزانرضایتمشتریاندرکنل.مشابهدردیگرکشورها،وجودداشتهباشد

.بهدستآیداقتصادکشورسوئیسنیز

 (MCSI) یمالز یمشتر تیرضا شاخص مدل -7-2-2

.میالدیدرکشورمالزیبنیناننهنادهشند2111برایاولینباردرسالمدلشاخصرضایتمشتری

هنایگیریشاخصرضایتمشتریمالزیباتامیناطالعاتمناسبدربارهمشتریان،راهرابرایتصمیم

 .هایاینکشورهموارساختهاستاستراتژیکسازمان

ایننمندلینک.دادهشدهاسنتنشان2-3مدلاصلیشاخصرضایتمشتریمالزیدرشكلشماره

هایرضایتمشنتریدراینمدل،محرك.باشدمدلعلّتومعلولیاستوشاملششمتغیرپنهانمی

از.کیفیتدركشده،انتظاراتمشتریوارزشدركشنده:شاملسهمتغیرپنهاناستکهعبارتنداز

تصویردركشندهازمحصنولینا»سویدیگر،پیامدهایرضایتمشتریشاملدومتغیرپنهانشامل

.باشدمی«خدمتووفاداریمشتری

شوندکهبهنوبنهخنودوسیلهتعدادیمتغیراندازهپذیرمحاسبهمیهریکازاینششمتغیرپنهان،به

(.Johnson,2000)شوندشود،اندازهگیریمیمستقیماتوسطسواالتیکهازمشتریپرسیدهمی





 کیفیت درک

 شده

 شده

مشتریانتظارات  

 ارزش درک شده

 شده

MCSI  وفاداری

 مشتری

درک  تصویر

محصول شده از  

 

 

  (Johnson, 2000, 225) 
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  MCSI مدل شاخص رضایت مشتری مالزی: 2-3شکل  

(Johnson,2000)

مقایسهبینهفتمدلرضایتمشتریکهدرکشورهایمختلفایجاد،معرفیو2-9درجدولشماره

.شودارائهشدهاستاستفادهمی

 مقایسه بین هفت مدل رضایت مشتری استفاده شده در کشورهای مختلف: 2-9جدول 

کشورنام

نام

هایشاخص

رضایتملی

شدهیابیارزهایشاخص

انتظارات

مشتری

وفاداری

مشتری

شكایت

مشتری

استنباط

مشتری

کیفیتاز

محصول

استنباط

ازمشتریان

کیفیت

خدمات

ارزش

شدهدرك

تصویر

سازمان

کنندهعرضه

باارتباط

مشتری

****** ACSI آمریكا

****** ECSI اروپا

**** SCSB سوئد

**** NCSBنروژ

***** TCSI ترکیه

**** SWICS سوئیس

***** MCSI مالزی

(Park et al, 2008):منبع

هنایرضنایتدربنینکشنورهایهایارزیابیشندهدربنینمندل،تمایزبینشاخص2-9طبقجدول

هایتصویرسازمانعرضهکنندهوارتباطبنامشنتری،درمندلكاشاخصمختلف،درمدلرضایتآمری

هایاستنباطهایشكایتمشتریوارتباطبامشتری،درمدلرضایتسوئدشاخصرضایتاروپاشاخص

مشتریازکیفیتمحصول،استنباطمشتریانازکیفیتخدمات،تصویرسازمانعرضهکنندهوارتباطبا

هایانتظاراتمشتری،استنباطمشتریازکیفیتمحصول،ارزشیتنروژشاخصمشتری،درمدلرضا

هایاستنباطمشتریانازکیفیتخدمات،ادراكشدهوارتباطبامشتری،درمدلرضایتترکیهشاخص

هایانتظاراتمشنتری،شنكایاتارزشدركشدهوارتباطبامشتری،درمدلرضایتسوئیسشاخص

هنایشنكایتشدهوتصویرسازمانعرضهکنندهودرمدلرضایتمالزیشاخصمشتری،ارزشدرك

.مشتری،تصویرسازمانعرضهکنندهوارتباطیامشترینشاندادهشدهاست
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 مشتری مداری در صنعت بیمه -9-2 

رهابسیاریازبازا.برندکارمیخودرابرایحفظمشتریبهبزرگوموفق،تمامتالشهایشرکتامروزه

درحالتاشباعقراردارندودربسیاریازصننایعمشنتریانجدیندچنندانیوجنودندارنندورقابنتو

دراینبازارهاممكناستجذبمشنتریجدیندپنن .هایجذبمشتریاندرحالافزایشاستهزینه

اشبیشازهزینهبازاریابیتهاجمی،نوعا.برابرحفظونگهداریمشتریانفعلیهزینهدربرداشتهباشد

بازاریابیتدافعیاست؛زیرابرایبیرونآوردنمشتریانازدسترقباوجذبآنانبهسویخنودتنالش

.هایبسیارزیادیالزماستفراوانوتقبلهزینه

ایبسیارحساسوحیاتیاستکنهحفظمشتریوایجادزمینهبرایبازگرداناوبهسویخودوظیفه

بنازاردارییكنیازابعناداصنلیدربازارینابیاسنتکنهدرآنبنر.طلبدایخاصیرامیابزاروترفنده

داریارتبناطدائنمبنامنردم،ارائنهخندماتترینابزاربازارمهم.شودترفندهایحفظمشتریتاکیدمی

دبازاردارییعنیحفظمشتریانکننونیوترغینبآننانبنهخرین.مناسبوآگاهیازحرکاترقبااست

.بازارداری،هنرومهارتراضیسازیمشتریاست.بیشتروتداومخریدازطریقایجادرضایتدرآنان

آگاهیازرفتارمشتریان،ارتباطبرقرارکردنباآنان،داشتناطالعاتروانشناختیوجامعنهشنناختیو

خرد،مشتریتنهاارزشنمی.ایدرحفظمشتریداردنیزاطالعازحرکاتوامكاناترقبا،نقشارزنده

(.1989روستا،)بلكهمنافع،احتراموعواملدیگررانیزطالباستکهبایدبرآوردشود

اینن.آینندبیمهیكیازنهادهایپویاومهمدربسیاریازکشورهایجهانبنهحسنابمنیهایشرکت

خصنوصباخریدارانبیمه،بنههاجهتارائهخدماتمناسببهمشتریانبایستیارتباطنزدیكیشرکت

هناهنابناخبرشندهوبنرایرفنعآننینازاجباریداشتهتابتوانندازنیازهایآنهایغیرخریدارانبیمه

(.1988نصراهللزاده،)هایمناسبعرضهکنندنامهبیمه

زانرضایتیافتگیجوامعبهشدتتحتتاثیرمیههایتوسعرشدوتوسعهبیمهبهعنوانیكیازشاخص

.سنتاهناآنشنرکتگنذارانبیمنهبیمهدرگرورضنایتهایشرکتداردوحفظوبقایمشتریانقرار

ایندرحالیاستکه.گراساسیاستکیفیتخدماتوکسبرضایتمشتریووفاداریبرایبقایبیمه

صوصیوتوسعهبیمهخهایشرکتجذبوحفظمشتریاندرصنعتبیمهکشور،باتوجهبهفعالشدن

مختلنفبیمنهدرنقناطهایشرکتالمللیکهامكانمقایسهخدماتاطالعاتوارتباطاتدرسطحبین

(.1986ی،امیرشاه)ترشدهاستدهد،بهمراتبمشكلمختلفدنیارادراختیارمردمقرارمی
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 بیمه های شرکترضایت مشتریان کیفیت خدمات بیمه و  -1-9-2 

هایبیمهودستیابیبنهابنزارگذارانوخریدارانبیمهازموسسهیتموردنظربیمهشناساییاجزاءکیف

شنمارهایموردنیاز،امربسیارمهمیدرموفقینتهنرشنرکتبیمنهبنههاوویژگیاینمعیارسنجش

نشودممكنایتلقیمیگذارانبهعنوانکیفیتباالیخدماتبیمهچهکهازدیدگاهبیمهرود،هرآنمی

بنه.گرانوفروشندگانبیمهفرقداشنتهباشندهایبیمهاستبهمیزانبسیارزیادباعالیقوارجحیت

هاومعیارهایتواندبهمیزانزیادیباویژگیهایمربوطبهکیفیتخدماتبیمهمیهمینخاطراولویت

برقراریارتباطواخذبازخوردبنابراین.عنوانتولیدکنندهبیمهمتفاوتباشدموردنظرشرکتبیمه،به

تواندموسسهبیمهراروند،ازیکطرفمیبیمهبهشمارمیهایشرکتگذارانکهسرمایهواقعیازبیمه

گرگذاریاریکندوازطرفدیگربیمهدرامربهبودفرآیندکیفیتورسیدنبهمشخصاتموردنظربیمه

.گذاردجامیگذارانبههبااینکاریکتاثیرمثبتازخوددربیم

یانگیزتكنولنوژیدردهنههایشگفتپیشرفت.گذاراستزمان،یكیازفاکتورهایکسبرضایتبیمه

بیمهازتأخیروقتوهدرهایشرکتگذارانبیمه.کنونیارزشوقترابیشترموردتاییدقراردادهاست

خندمت(.1973فكنور،)برنندختخسارترن مینامهورسیدگیوپردادادنآندرهنگامصدوربیمه

هایبوروکراتیکواداریاسنت؛امنایکقراردادبلندمدتحقوقیاستکهمستلزماجرایرویهایبیمه

بیمهباهایشرکتطریقیهستندکهدرهایاداریوتسهیلایناموربهمشتریانخواهانسادگیروش

هایبهعالوه،ارائهتسهیالتیازسویشرکت.اارجگذاشتهشودهحذفتشریفاتزایداداریبهوقتآن

بر(نقدی-علیالحساب)ونحوهدریافتمبلغخسارت(نقدیااقساط)بیمهدرنحوهپرداختحقبیمه

.گذارموثراسترضایتبیمه

تورهاییازقبینلهابهدلیلوجودفاکصرکنونیدورهتحوالتشتابندهوغیرقابلپیشبینیاستوشرکتع

کوتاهشدندورهعمرمحصول،تغییرسریعالگوهنای،ترشدنبازارهامرزهاینامشخصبینبازارها،تكهتكه

ترشدنمشتریانبادشوارترینشرایطرقابتیکنههرگنزسنابقهنداشنتهاسنتروبنروخریدمشتریانوآگاه

هناییدرعرصنهرقابنتازموقعینتمناسنبیندراینراستاتنهاسازما(.Wong and shoal,2002)هستند

هاقرارهایخودراتامینخواستهمشتریانوارضاینیازهایآنبودکهمحوراصلیفعالیتبرخوردارخواهند

دیندگاه(.1982الوالكوراینت،)شنوددهندزیراسطوحباالیرضایتمشتریموجبوفاداریبیشتراومی

رضنایتویهموارهبایدبهصورتپیوستهباعرضهارزشبرتربهمشتری،اصلیحفظمشتریانایناستکه

 (.Kotler, 2001)کردجلبرا

وکوچنکازاعنمبیمنههنایشرکتبیشتر.هستندروبروپویاکامالمحیطیبابیمههایشرکتاکثرامروزه،
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جنذبوبازار،برحاکمرایطشورقابتیهایموقعیتدرسریعتغییراتبهتوجهبادولتیوخصوصیوبزرگ 

شنیوهبنرایبهتنرینتردیندبندونکهچرااند؛دادهقرارخویشهایبرنامهراسدرراتجاریمشتریانحفظ

دربامشتریان،روابطیافتنتداومازاطمینانمنظوربهبیمههایشرکت.هاستآنسودآوریتداوموافزایش

.بخشنندبهبنودمشنتریانبناراخنودروابنطپیوسنتهطوربهکههستندهاییاستراتژیاجرایوطراحیپی

خودکانوندررامشتریاننیازهایبیمههایشرکتاستالزمبنابراین، فنراهمرامحیطیودهندقرارتوجه

.باشدداشتهتمرکزمشتریانرضایتبرکهکنند

ارائنهبدونوبیمههایسازمانویانمشترمیانخالقروابطوجودبدونکهقابلانكارایناستغیرحقیقت

بیمنههنایشنرکترواینناز.شدمتصوربیمههایشرکتبرایراروشنیآیندهتواننمیکیفیتباخدمات

.هستندهاآنباروابطتوسعهومشتریانازکافیاطالعاتآوردندستبهنیازمندشدن،کارآمدبرای

خندمت ارائنهدرهناسنازمانضعفایوقوتنقاطازدگانکننمصرفادراكعنوانبهخدماتتیفیک

،یخندماتهنایشنرکتتوسنطارائنهقابنلخدماتازانیمشترشتریبیآگاهبهتوجهبا.گیردمیشكل

یهناسنازمانان،یمشنترحفنظمنظوربهنیبنابراکند،میدایپشیافزازینخدماتازانیمشترانتظارات

کیفینتکههاییسازمان(.Lowrence,2006)کنندعرضههاآنبهیعالتیفیکبایخدماتدیبایخدمات

خواهنددنبالبهرابیشتریوفاداریوحفظوبودخواهندبازاررهبرانمدتبلنددردارند،عالیخدمت

نگهداریوجذببرایهستندمجبورکنندمیفعالیتبازارمشابهبخشیکدرکههاییسازمان.داشت

(.Gilbert and Voleutsou, 2006)کنندارزیابیراخودخدمتفیتکیمشتریان

 خدمات تیفیک های مدل -4-2

 1مدل کانو  -1-4-2

،راگیریکیفیتخدماتبرایمحاسبهواندازه،کانوازدانشگاهریكامدلدوبعدیخود1384درسال

:بهشرحزیرارائهکرد

؛میزانعملكردخوبیکمحصولیاخدمت-1

.کنندهمیزانرضایتمصرف-2

کنندهدریکنموداردوبعدی،کانوباکنارهمقراردادنپارامترهایعملكردیکیفیتورضایتمصرف

اوارتباطایندوعاملرابهسه.ترمیسرساختتواناییتعریفکیفیترابهیکروشموشكافانهودقیق

                                                                                                                                                                                     
1 Kano 
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رهنمون9وکیفیتمهی 2،کیفیتعملكرد1کیفیتاساسیتعریفمنحصربهفردازکیفیتتحتعنوان 

.ساخت

کیفیتاساسییانیازهایاساسیمشتریبهآنبخشازخصوصیاتمحصول،خدمتیاهرمقولهدیگر

شودکهدرصورتارضاشدن،اثرناچیزیبررویمشتریخواهدداشت،ولنیدرصنورتیکنهگفتهمی

.ارضایتیشدیدمشتریخواهدشدطورکاملارضانشود،موجبنبه

نیازهایاساسیمدلکانوشبیهنیازهایفیزیولوژیكیمزلوهستندکهتاارضانشوند،بنهسنطحفوقنانی

هایدیگرمشتریکهموجبرضایتنسنبیاوبعدازبرآوردهشدنایننیازها،نیازمندی.روندخودنمی

بهاینمعننی.هاعمومارفتاریخطیدارندنیازمندیارضاایننوع.شوند،نیازهایعملكردیهستندمی

.یابدطورخطیافزایشمیها،رضایتمشتریبهکهباافزایشسطحارضایایننیازمندی

 
دراینکیفینت،.شود،کیفیتمهی استنوعسومکیفیتکهموجبرضایتمشتریدرحدباالییمی

هناییرادرمحصنولیناخندمتهاومشخصنهدهدکهمشتریطرحایندلیلرخمیتهیی مشتریبه

                                                                                                                                                                                     
1 Basic Quality 

2 Performance Quality 

3 Excitement Quality 

 (Kano،4891) سودوخدماتتیفیکرابطه:2-11شكل

 

  (Zeithaml and Bitner, 2003: 516) 

 کیفیت خدمات

 

 

 حفظ مشتریان

 

 حجم خرید

 تبلیغات دهان به دهان

 سهم بازار

 مازاد قیمت

ها هزینه  

 شهرت

 قیمت بیشتر

ها حاشیه  

 سودها

ها فروش  
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(1985مهرگانوقاسمی،)کندکهانجامآنممكنباشدبیندکهانتظارآنرانداردیاحتیفكرنمیمی 

.دهدمدلکانورانشانمی2-2شكلشماره




 مدل کانو: 2-11شکل 

 مدل اوپال و ورینس -2-4-2

ها،ادبیاتدردسترسوترکیبکردنبعضنیازابعنادبنهوورینسبرمبنایمصاحبهبامدیرانبانکاوپال

هنارابندیرابهعنوانویژگیاضافهکردندوشرحکاملگزینههاقیمتودستهآن.چهاربعدجدیدرسیدند

یوآسانیتواناییدسترسیواولینبعد،دسترسیاستکهشاملهفتویژگیبودهوراحت.نیزاضافهکردند

.کنددستآوردنخدمترابیانمیبه

پن ویژگیمرتبطباکفایتپرسنلبیشترمتمرکزبر.هایافراداستدومینوسومینبعد،مربوطبهویژگی

هناییهمچنونصنحت،مسناعدتودوسنتیازکنهویژگنیهاسنت،درحنالیهایآناطالعاتفنیومهارت

چهارمینوآخرینبعدکنهملموسنات.وطبهقابلیتاعتماد،اعتبارپذیری،فهموامنیتاستهایمربویژگی

چهارویژگیآنمربوطبهفضنایفیزیكنیاسنتکنهمشنتریدرضنمن.کنداست؛هفتویژگیرابیانمی

 & Oppewal)هایباقیماندهمربوطبنهدسنتهبنندیوقیمنتاسنتشودوویژگیخدمتباآنروبرومی

Vrins, 2000.)

 مدل اندازه گیری کیفیت خدمت اوپال و ورینس: 2-4جدول 

 4ملموسات 9صحت و مساعدت و دوستی 2کفایت کارکنان 1دسترسی به بانک

تعداد پارکینگهاای   -1

محل

دقاات در نقاال و-8

انتقال

توجه افراد به مشتری-19

زیاد-

 کثرت دسته بندی  -22

محدودکردنبانکبهامنور-

                                                                                                                                                                                     
1 Accessibility of bank1 

2 Competence of personal 

3 Accuracy and friendliness 

4 Tangibles 
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 4ملموسات 9صحت و مساعدت و دوستی 2کفایت کارکنان 1دسترسی به بانک 

ناکافی-

کافی-

بیشازحدنیاز-

ساعتکار-2

 ساعت کار دفتری -

ساعتکاراداریوینک-

شبدرهفته

راداریوینکساعتکا-

شبدرهفتهوشنبهها

فاصله ای که بایاد   -9

طی شود

کمترازپن دقیقه-

دقیقه11تا5بین-

باالترازدهدقیقه-

کاااااااااارکرد  -4 

دستگاههای عابربانک

هی وقتکارنمیکند-

کندگاهیاوقاتکارمی-

بسننیاریازاوقنناتکننار-

کندمی

ماادت انتظااار در   -5 

صف عابربانک

دقیقه2کمتراز-

دقیقه4تا2بین-

دقیقه4بیشاز-

مدت انتظار در صف  -6

 باجه 

دقیقه2کمتراز-

دقیقه5تا2-

دقیقه5بیشاز-

بیشتربدونخطا-

هباخطاگاهیهمرا-

پیشاااقدمی در   -3

 ارائه توصیه 

بیشننننترکارکنننننان-

پیشقدمیخودرانشان

دهندمی

کمترکارکنننننننننان-

پیشقدمیخودرانشان

دهندمی

اطالعااااااات  -11

غیراختصاصی از امر 

بانااک نظیاار قااانون 

امورمااالیس سااهامس  

 سرمایه گذاری 

خوب-

محدود-

حااال و فصااال  -11

 شکایت

بسیارشایسته-

زهلنننزومبنننهانننندا-

شایسته

ناشایستونامناسب-

قدرت ارتباطات  -12

 کارکنان

خوب-

مناسب-

متوسط-



کم-

مناسب-

خاادمات تااا دااه حااد    -14

اندکامپیوتری شده

زیاد-کم-

شناخت مشاتری توساط    -15

 پرسنل

کارکنننانمعمننوالنشننانههننایی-

شننننانازشننننناختمشننننتریران

دهندمی

گاهیاوقات-

هرگز-

دوساااتانه باااودن و ادب  -11

پرسنل افراد پشت باجه

پرسنلهمیشهمهربانومنودب-

هستند

معمننننوالپرسنننننلرفتنننناری-

غیرمودبانهوغیردوستانهدارند

التزامس تعهد-17

تعهنندخننودراهمیشننهنشننان-

دهندمی

تعهدخودراهمیشهنشاننمنی-

دهند

 دادن به مشتری  توصیه -16

هاهمیشهدرستهستندتوصیه-

هاهمیشهدرستنیستندتوصیه-

مواظبااات از اطالعاااات   -13

 مشتری 

بانکهمیشهازاطالعاتمشتری-

.کندمحافظتمی

خاصوام،پساننداز،فنروش

اقساطی

گسنننترشدادنفعالیتهنننا-

مانندبیمه،خدماتسازی

فضاااای مخاااتص   -29

 مشتری

بزرگ-

کافی-

کوچک-

اثاثیه محل مشتری -24

بسیارکموتنهابروشور-

گسترشیافتهبناامكانناتی-

مانندمبلمان،ویدیونمایش

 لباس پرسنل  -25

لباسمتحدالشكل-

متحدالشكلنداردلباس-

حریمباجه-26

خوب-

کافی-

بد-

 نرخ بهره وام -27

بارباالترازنرخبازار11تا1-

متوسطبازار-

برابرکمتنرازننرخ11تا1-

بازار

 سود سپرده بانکی -26

بنناربنناالترازنننرخ11تننا1-

بازار

متوسطنرخبازار-

برابرکمتنرازننرخ11تا1-
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 4ملموسات 9صحت و مساعدت و دوستی 2کفایت کارکنان 1دسترسی به بانک 

دریافااااااااات  -7

 صورتحساب

یکباردرهفته-

یکباردردوهفته-

یكباردرسههفته-



بانکهمیشنهمواظنباطالعنات-

.مشترینیست

 امنیت رمزهای بانکی -21

هنااستفادهغیرمجازازرمزکارت-

.ناستهمیشهغیرممك

اسنننتفادهغیرمجنننازهمیشنننه-

.غیرممكننیست

در صااورت بااروز خطااا و   -21

اشااتباهات ساارعت کاال آن  

دگونه است؟

اشتباهاتهمیشهمشنخصوبنه-

.شودسرعتبازیابیمی

اشتباهاتهمیشهمشخصنمنی-

شننوندوبننهسننرعتبازیننابینمننی

.شوند

بازار



 مدل پاراسورامان یا سروکوال -9-4-2

نشنان2-9ارائهشد،درشكلشنماره1385ایکهتوسطپاراسورامانوهمكارانشدرسالمدلاولیه

ایبرایتحقیقاتبعدیدراینزمینهشد،مواردزیربهعنواندراینمدلاولیهکهپایه.دادهشدهاست

:ندکنندهکیفیتخدماتبیانشدعواملتعیین

.تواناییارائهخدمتدراولینزمانوبهشكلصحیح:اعتبارقابلیت -1

 .بخشتواناییرسیدگیبهشكایاتوارتقایخدماتبهشكلیاثر:ییپاسخگو -2

خدمات،شهرتواعتبارسازمانونحوهرفتارکارکننانمقابنلباجنه،میزانباور:اعتمادتیقابل -9

 .همگیدرقابلیتاعتمادسهیمهستند

هایالزمجهتانجامخدمتبنهشنكلکارکنانبایددارایاطالعات،دانشومهارت:یستگیشا -4

هااطالعاتهاونحوهمحاسبهآنبرایمثالکارمندبانکبایددرارتباطبانرخسپرده.اثربخشباشند

 .ارائهدهدهایمفیدگذاریپولخودتوصیهکافیداشتهباشد،تابتواندبهمشتریدرزمینهسپرده
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

ایکهامكانبرقراریگونههایشرکتبایددارایساعاتکارمناسبباشند،بهنماینده:یدسترس -5 

روزوجودداشتهودسترسیبهخدماتموردنیازمشنتریبنهتماسمشتریانباآناندرطولشبانه

 .پذیرباشدسادگیامكان

 .انهدرمقابلمشتریانادب،احترام،توجهونشاندادنرفتاردوست:تواضع -6

 .عدماحساسخطر،ریسک،شکوتردید:تیامن -7

 .ایکهبرایمشتریانقابلدركباشدمطلعساختنمشتریاندربارهخدماتبهشیوه:ارتباطات -8

اینعاملبهشرایطفیزیكی،تزئینات،ظاهروآراسنتگیمحنلارائنهخندمت،:محسوسعوامل -3

عواملمحسوسدرارائهخدماتیکه.اشارهدارد...بودنتجهیزاتوظاهروآراستگیکارکنان،مدرن

 .باشندمستلزمتماسزیادبامشتریهستند،دارایاهمیتباالتریمی

هایویژهمشتریان،اینعاملمستلزمتالشبرایدركنیازهاوخواسته:مشتریشناختودرك -11

 .یشگیاستتوجهفردینشاندادنبهآنانوشناختمشتریانهم

هایبعدیخودبینارتباطات،شایستگی،تواضع،قابلیتاعتماد،امنیتونیزبیناینمحققاندربررسی

کردن،همبستگیقوییافتند؛پساینعوامنلرادردوبعندکلنیاطمیننانخناطرودسترسیودرك

، ،پاسنخگویی ابلیتاعتبنار،ق4گانهعواملمحسوسهاابعادپن بدینترتیب،آن.همدلیترکیبکردند

ایبرایساختنابزاریجهتسنجشکیفیتخدماتکهبنهرابهعنوانپایه وهمدلی اطمینانخاطر

(.Zeithaml et al, 2003)کاربردندمشهوراست،به مدلمقیاسکیفیتخدمات

کناریفیتخدماتبهالزمبهذکراستکهدراغلبتحقیقاتانجامشدهدرصنعتبیمه،مدلمقیاسک

هایجدیدمبتنیبنرایازمواردتعدیالتیدراینمواردانجامویامقیاسرفتهاست،هرچندکهدرپاره

.انداینابزارارائهشده

 در ارائه خدمات  شکاف -1-9-4-2

مشتریترینمسایلاست؛چراکهبهمعنیارزیابیومقایسهکلیشكافدرارائهخدمات،یكیازبحرانی

هدفنهاییدربهبودکیفینتخندمات،.باشدچهدریافتکردهاست،مینچهکهانتظارداشتهباآازآن

هنارادهندگانخدماتبایداینشنكافبههمینمنظور،ارائه.هاتاحدامكاناستکمکردناینشكاف

                                                                                                                                                                                     
1Tangibility  

2Reliability  

3Responsiveness  

4Assurance  

5Empathy  

6SERVQUAL  
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

هایخدماتیلیلیشكافمدلتح2-19درشكلشماره.هابرآیندشناختهودرصددکاهشیاحذفآن 

.ارائهشدهاست

هایمالیومنابعدردسترسکهالزماسنتهایخدماتی،باتوجهبهمحدودیتدرواقعمدیرانبخش

باشند،بایدبتوانندبنادرك2،وبهبودعملكردمستمر1هموارهمتوجهخدماتمتمرکزبرمشتریانخود

هایموجنودازمنظنرمشنتریانویجادامكانتشخیصشكافمناسبازانتظاراتوتوقعاتمشتریانوا

تنرومنطبنقبناها،امكانارائهخدماتبناکیفینتهاجهتحذفهریکازآنبندیاینشكافاولویت

(.Shahin, 2004)نیازهایمشتریرافراهمکنند

.نباشدشودکهادراکاتمدیرباانتظاراتمشتریانیكساناولینشكافوقتیظاهرمی-

هنایکیفینتدومینشكاف،مشكلترجمهیاتبدیلفهمسازمانازانتظناراتمشنتریانبنهویژگنی-

.خدماتاست

دهندشكافسوم،عدمتطابقبیناستانداردهایعملكردخدماتوتحویلخدماتواقعیرانشانمی-

.وجودآیدنانتظاراتبهچنینناتوانیپرسنلدربرآوردکهممكناستدراثرعدمتمایلوهم

توانندشكافچهارم،برعدمسازگاریبینخدماتواقعیوخدماتقولدادهشدهداللتداردکهمی-

وجودآمدهباشدبه...بهدالیلیمانندعدموجودهماهنگیکافیبینواحدتولیدوواحدبازاریابیو

.گیردمیرادربر4تا1هایشكافپنجمهمجمعشكاف-



                                                                                                                                                                                     
1Customer -Focused  

2Continuous Performance Improvement 
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 


 تحقیق پیشینه -5-2

درزمینهمباحثرضایتمشتریانصنعتبیمهدرایرانوجهان،تحقیقاتمتعددیصورتگرفتهکنه

.شودهااشارهمیترینآندرادامهبهتعدادیازمهم

 تحقیقات خارجی -الف

یبیمههایشرکتقایسهتطبیقیرضایتمشتریانازم»،پژوهشیباعنوان(2114)جانجوآواکمل-

نفریمشنتریانپاکسنتان،بنا411نتای بدستآمدهازنمونه.راانجامدادند«اسالمیوبیمهمتعارف

بیمنهدرهنایشنرکتاستفادهازمدلسروکوالنشاندادکهشنكافزینادیبنینادراکناتوعملكنرد

بنیندوننوعشنرکتایبیمنهتمعناداریازنظرکیفیتخندماتگونهتفاوپاکستانوجودداردوهی 

فعالدرصنعتبیمهپاکستاندرابعادقابلیتاطمیننان،قابلینتاعتمنادوقابلینتپاسنخگوییایبیمه

یمتعنارفودربعندشنواهدفیزیكنیوضنعیتبیمنههایشرکتدربُعدهمدلیوضعیت.مشاهدهنشد

.ربودتبیمهاسالمیمطلوبهایشرکت

تبلیغات دهان به 

 دهان

گذشته تجربه نیازهای شخصی  

 

کیفیت خدماتهای  تعیین کننده  

 دسترسی-1

 ارتباطات -2

 شایستگی -3

 تواضع -4

 قابلیت اعتماد  -5

 قابلیت اعتبار  -6

 پاسخگویی -7

 امنیت -8

 عوامل محسوس -9

 شناسایی مشتری/ درک  -11

انتظار مورد خدمات  

ك شدهخدمات ادرا  

کیفیت 

خدمات 

 ادراك شده

های کیفیت خدمات تعیین کننده: 2-12 شکل  
(Parasuraman, et al., 1985) 
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هنایعمنراندازهگیریکیفیتخندماتدربیمنه»،درپژوهشیباعنوان(2111)نیتوباالوسندهو- 

نفنری997نتای بدستآمدهازنمونه.صورتگرفت«درکشورهند(ارزیابیتجربیازمدلسروکوال)

،ازخدماتارائهشندههایعمراینکشورمشتریانبیمهعمردرهندوستاننشاندادکهمشتریانبیمه

 .شدهکیفیتخدماتراضیهستندگانهتفكیکچنینازابعادپن درکلوهم



ادراكازکیفینتخندماتورضنایتمشنتریدر»،درپژوهشیباعننوان(2111)اوپادهایاوبدالنی-

ازمدلسنروکوالبنهبررسنیرضنایتمشنتریان،بااستفاده«ارائهدهندهبیمهعمردرهندهایشرکت

نتای تحقیقنشاندادکهقیمتارائهخدماتوکیفیتخدماتازبیشتریناهمیتومدیریت.پرداختند

چنیننقشتكنولوژیهمبرایبهبودوارتقایرضنایتهم.خدماتازکمتریناهمیتبرخوردارهستند

 .مشتری،اهمیتبسیارزیادیدارد

 ارتباطات دهان به دهان نیازهای شخصی تجارب گذشته 

 خدمات مورد انتظار

 مصرف کننده

 ارایه کننده

1شکاف   

2شکاف   

3شکاف   

های کیفیت خدمات ویژگی  

انتظارات مشتری ادراکات مدیر از  

4شکاف  

 تحویل خدمت

5شکاف   

 خدمات درک شده

 .(Shahin, 2004)  مدل تحلیل شکاف خدماتی: 2-19 شکل

(Large and Konig, 2009) 

 ارتباطات خارجی با مشتریان
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

،به«ارزیابیکیفیتخدماتدرصنعتبیمهمالزی»،درپژوهشیباعنوان(2118)وسونگیپاحمد- 

پرداختندکنهایبیمهازخدماتارائهشدهدرخدماتگذارانبیمهبررسیوارزیابیادراکاتوانتظارات

نتنای .نفنریاسنتفادهشند913ایبرایاینکارازمدلسروکوالجهتبررسیکیفیتخدماتنمونه

وجودآمدهدرابعادقابلیتاطمینان،قابلیتپاسخگوییوهمدلیتحقیقنشاندادکهبیشترینشكافبه

 .بامشتریاناستوعاملقابلیتاطمیناندربدترینوضعیتممكنقراردارد

ماتخدتیفیکیابیارز»،درپژوهشیکهباعنوان(1932)پاشاییوهمكارانش-تحقیقات داخلی -ب

مشخصکردند«کوثرمهیبشرکتانیمشتروکارکناندگاهیدیبرمبنامهیبصنعتدر صورتگرفت،

کهبیشترینشكافبینانتظاراتوادراکاتمشتریاندربعدقابلیتاعتمادوسپسقابلیتپاسخگوییو

،درپژوهشی(1931)نیاکانالهیجی-.باشدهمدلیاستوکمترینشكافمربوطبهاطمینانخاطرمی

عنوان با بیمه» رضایتمشتریاندر بر پارسیاندربررسیعواملموثر واحدهایبیمه هایزندگیدر

قالبمدلتعالیسازمانی«استانتهران در ،1 رضایتمشتریاندر بررسیجایگاه به بیمههایشرکت،

.گیرندمیقرارنتای وندسازهاتوانمبُعددودرکهاستمعیارنُهدارایمدلاین.عمرپرداختهاست

مدلوكایآمریمشترتیرضاشاخصمدلهمچونان،یمشترتیرضاسنجشهایمدلیمعرفازبعداو

م،یتكنر،ییگنوپاسنخپنارامتر5قالنبدرخنودیمفهومیالگونییتببهاروپا،یمشترتیرضاشاخص

بناییگنوپاسخریمتغدوریتاثمدل،ریمتغ5نیباز.استپرداختهییگراقانونوبیترتونظمانصاف،

.گرفتقراردییتامورد%2956یهمبستگبیضربامیتكرو%4351یهمبستگبیضر

اندازهگیریرضایتبیمهکشاورزیبارویكرداصالح»،پژوهشیباعنوان(1932)یزدانپناهوهمكاران

جامعهآماریاین.اندانجامداده«نایرانیها،اعمالشدهدرکشاورزاشدهمدلرضایتمشتریآمریكایی

بنه.اندگیریتصادفیانتخابشدهاندکهبهروشنمونهنفرازکشاورزاناستانفارسبوده912پژوهش

هایبراساسیافته.سازیمعادالتساختاریبهرهگرفتهشدهاستهاازمدلمنظورتجزیهوتحلیلداده

رمستقیموهنمغیرمسنتقیم،ینکمسنئلهمهنمبنرایسنطحرضنایتشده،همبطوآنان،کیفیتدرك

.باشدکشاورزانمی

هنایدولتنیبررسیرضنایتمشنتریدرسنازمان»،درپژوهشیباعنوان(1931)حوریوهمكارانش

کهبااستفادهازمدلسروکوآلصورتگرفت،نشاندادندکه«(مطالعهموردیسازمانجهادکشاورزی)

هبعداطمینانخاطر،همدلیوقابلیتاعتمادناراضیبودهوازدوبعدعواملمحسنوسومشتریانازس

 .اندقابلیتپاسخگوییرضایتداشته

                                                                                                                                                                                     
1 EFQM 
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 یبند جمع 

طورعامورضایتدراینفصل،بامروریکوتاهبرادبیاتموضوعرضایتمشتریوشیوهسنجشآنبه

هنایمختلنفرضنایتمشنتریدربررسنیمندلطورخاصپرداختهشدهومشتریدرصنعتبیمهبه

،مطالعنه1931منندیدرسنالکشورهایمنتخبوهمچنینباالگوبرداریازطرحسننجشرضنایت

هایکیفیتخدماتولحاظکردندیدگاههاونقطهنظراتخبرگانصنعتبیمنهمندلمحقنقمدل

تمشابهیکهدرخارجوداخلازکشوردرساختهاینطرحشكلگرفتهودرانتهابهتعدادیازمطالعا

.رابطهباموضوعاینطرحانجامپذیرفته،درقالبپیشینهتحقیقاشارهشدهاست
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قیتحقیشناسروش:سومفصل




 

 

 : فصل سوم

 شناسی تحقیق روش
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 مقدمه 

رضایتمشتریوبررسیمختصرادبیاتموضوعدرفصلقبل،دردررابطهباهایموجودمدلپسازبررسی

اشارهشندهو...وهاآوریدادهابزارهایجمعهمعرفیمدل،روش،جامعهونمونهآماریتحقیقواینفصلب

هاتحلیلدادههایتجزیهودرپایاننیزبهروش.گیردقرارمیبررسیموردپرسشنامهتحقیقپایاییرواییو

.شودمیهایمورداستفادهدرتحقیقپرداختهدستآمدهازآزمونهونتای ب

طنرحتحقینقدرایننپنژوهش،توصنیفیوازننوع.اینتحقیقازنظرهدفازنوعتحقیقاتکاربردیاست

دهدوپیمایشیاسنت،توصیفیاستازاینجهتکهتصویریازوضعیتموجودارایهمی.باشدپیمایشیمی

وبیاموردانتظاررااندازهگینریهایپیمایشی،انحرافازوضعیتمطلگیریازروشبهایندلیلکهبابهره

هایکیفیبهشكلکمّیجمنعآوریوچنیندراینتحقیقبااستفادهازابزارپرسشنامهواقعیتهم.کندمی

 .شودشوندولذاجزءتحقیقاتکمّیمحسوبمیتحلیلمی

 گیری نمونه -1-9

،ازمراکنز1934النیآبنان1939آبانسالنمونهالزمبرایاینتحقیقازبینمشتریانیکهطیبازهزمانی

.انداند،انتخابشدهبیمهدرسراسرکشورخسارتدریافتکردههایشرکتپرداختخسارت

هدفاینتحقیق،بررسیومقایسنهرضنایتمشنتریدر.نمونهرابایدباتوجهبههدفتحقیقانتخابکرد

یتمشتریدرصنعتبیمه،هرچندبهخوانندهنكاتیرابرآوردکلمیانگینرضا.بیمهاستهایشرکتبین

بیمه،داراینكناتبیشنتریبنودهوهایشرکتایرضایتمشتریانبینکند،امابرآوردمقایسهیادآوریمی

درحنالیکنه،اگنرهندفتنهنابنرآوردرضنایت.سنازدبیمهراخاطرنشانمیهایشرکتمسئولیتمدیران

ابتدابهنسبتپورتفوی(باتوجهبهحجمجامعه)بایستنمونهبرآوردشده،میمشتریاندرسطحصنعتبود

شدوسپسبهتناسبسهمهرشرکتدرپورتفویهررشتهدرصنعتهررشتهمحاسبهوتخصیصدادهمی

بیمنههنایشنرکتباچنینروشی،تعمیمنتای حاصلهبهتفكیک.شدهاتعیینمیبیمه،سهمنمونهشرکت

توانستبیانگرمیانگینهادارایچناننمونهاندکیبودندکهنتای کلینمیورنبود،زیرابرخیازشرکتمقد

.رضایتمشتریانآنشرکتباشد

ایماننداینطرحپژوهشی،هرواحدمقایسه،یکجامعهآماریمجنزامحسنوبوبناهایمقایسهدرتحلیل

هنایشرکتدراینطرح،میانگینرضایتمشتریانبیمهدربین.شودردهمقایسهمیسایرجوامعآماریهم

شدولذاهرشرکتجامعهآماریمجزامحسوبوتعدادنمونهخاصآنبرآوردبیمهمختلفبایدمقایسهمی

بننابرایندرمطالعنه.سپسایننمونهباتوجهبهسهمهررشتهدرپورتفویشرکتتخصیصدادهشند.شد

مختلفبیمهمناسباسنتولنیالزامنادرمقایسنههایشرکتخذشدهبرایمقایسهوضعیتحاضر،نمونها
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هایمختلفبیمهقابلاستنادنیستکهاینامردرهنگامارایهنتای نینزمنوردتاکیندمندیازرشتهرضایت 

.قرارخواهدگرفت

بنرایدسنترسدرفیتصنادگینرینموننهروشو1گروهنیگینرینموننهتحقیق،اینگیرینمونهروش

بیمنه،شنرکتهنردررشنتههنربنرایشدهاخذنمونهحجمواستبودهایبیمهشرکتهرمشتریان

عندمبنهتوجهبا.باشدمیایبیمهمختلفهایرشتهدرشرکتآنصادرههاینامهبیمهحجمبامتناسب

وجنودکنوکرانماننندهاییروشازدهاستفاامكانجامعه،واریانسومیانگینمانندپارامترهاییبهدسترسی

بنر.اسنتشندهاسنتفادهمورگنان،اسنتانداردجدولازتحقیقایندرنمونه،حجمبرآوردبرایلذاونداشته

بناالیحجنمبناجنوامعیدرامنایابد؛میافزایشنیزنمونهحجمجامعه،حجمافزایشباجدول،ایناساس

یابد،میافزایش(درصدصدمچندحددر)کمبسیارنمونهحجمعه،جامحجمافزایشازایبهواحد،صدهزار

دلیلبه.استکافیواحد984بااینمونهواحد،صدهزارباالیجوامعبرایدادهپیشنهادمورگانکهطوریبه

بنودهنامنهبیمنهصندهزارازبیشبیمههایشرکتهمهتعدادیپرتفویمطالعه،موردزمانیدورهدرکهاین

طبقبنابراین،.استشدهگرفتهنظردرمورگانپیشنهادینمونهحجمحداکثرهاشرکتهمهبرایلذاست،ا

ازشنرکت،هرپرتفویمبنایبرکهباشدمیعدد984شرکتهربرایالزمنمونهتعدادحداقلجدول،این

2.استشدهانتخابمختلفهایرشته

گیرند،طبقفعالدرصنعتبیمهموردارزشیابیقرارمیایبیمهکتشر13اینتحقیقباتوجهبهاینکهدر

تعدادپرسشنامهقابلدسترسوتكمیلشدهواقعیدروعدد7461برابربابهینهتعدادنمونه9-1جدول

هنایرشنتهیبرخدرانیمشتراطالعاتدلیلایناختالفهماینبودهکه.باشدعددمی6561اینطرح

حاضنرقیتحقدروبودشدهگرفتهنظردرینمونهحجمازکمترگرفت،قراردسترسدرکههاشرکتمهیب

نهیزمنیادرهادادهنقص.استخراجشدهاست(7461یجابه)پرسشنامه6561تعداد9-2اساسجدولبر

ماننندکشنتی،هنایخناصعمر،درمانوبیمنههایبیمهازجملهایبیمههایبرخیرشتهبهمربوطعمدتا

.باشدمیاعتبار،پول،نفتوانرژی

جدولدودررانندهحوادثوثالثشخصهایرشتهماهیتبهتوجهباکه،استضرورینكتهاینذکرالبته

اماباشند،یكسانبایستیرشتهدوایندربیمههایشرکتدرانتخابی هانمونهتعدادبایستیواقعیوبهینه

ایننبیمنههنایشرکتازبرخیواقعیگیرینمونهدرراننده،حوادثبیمهبرایکافییهاادهدنبودعلتبه

.داردوجودتفاوت

                                                                                                                                                                                     
دادنتدخالنوجامعنهپارامترهنایبنرآوردبنرایبنردارینموننه دقتافزایشوجامعهونمونهشباهتکردنبیشتربرایگروهی،گیرینمونهروشدر 1

تقسنیمازپنس.هستندمشابههایویژگیدارایکهشودمیتشكیلافرادیازگروههروتقسیممتجانسهایگروهبهجامعهنمونه،درجامعههایویژگی

ازنینازمنوردعناصنردتعندامنظم،یاسادهتصادفیگیرینمونهروشازاستفادهباومشخصگروههربهنسبتنمونهتعدادمتجانس،هایگروهبهجامعه

(1987مومنی،وآذر)شوندمیانتخابگروههر

 یجینتا نمونه، نهیبه حجم نییتع یبرا آن از استفاده و جامعه انسیوار مانند ییپارامترها برآورد و هیاول یریگ نمونه شده، انجام یبررس طبق که است ذکر انیشا  
 .نداشتند هم با یخاص تفاوت روش، دو نیا در نهیبه نمونه تعداد و داده دست به مورگان جدول مشابه
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 مهیب صنعت در فعال های شرکت در ای بیمه های رشته یها نمونه بهینه تعداد :9-1 جدول

 شرکت

رشته   

ن
ایرا

سیا 
آ

 

البرز
 

دانا
 

معلم
ن 

سیا
پار

 

ی
راز

ن 
کارآفری

 

سینا
 

ت
مل

 

ی
د

سامان 
 

ن
نوی

پاسارگاد 
 

ن
میه

 

ما
ن 

آرما
 

ن
تعاو

 

سرمد
 

 15 24 15 298 94 18 27 13 17 11 14 25 7 28 99 17 23 18 21 سوزی آتش

 11 1 1 9 2 4 9 3 2 1 4 5 2 6 2 9 7 9 1 باربری

 199 193 166 45 156 78 114 66 161 1 159 121 177 1 194 156 126 117 154 راننده حوادث

 26 5 7 11 18 41 11 11 11 24 11 13 7 21 18 7 3 19 16 حوادث

 94 18 11 14 11 19 14 17 19 21 21 21 5 52 13 25 92 27 26 اتومبیل بدنه

 و ثالث شخص

 مازاد
154 117 126 156 193 292 177 191 159 911 165 68 114 145 156 45 166 193 199 

 2 1 1 9 9 27 2 191 1 1 1 9 2 3 2 2 6 2 1 درمان

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 کشتی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 هواپیما

 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 مهندسی

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 پول

 5 27 3 12 9 7 17 22 14 3 3 17 4 13 29 11 16 3 11 مسئولیت

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 4 اعتبار

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 انرژی و نفت

 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 سایر

 جمع 23 27 12 18 1 43 84 47 6 18 29 43 8 21 17 11 96 89 2 (زندگی)عمر

 7411 931 934 939 934 931 967 932 939 939 939 934 939 934 932 931 935 932 931 939 جمع
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 مهیب صنعت در فعال های شرکت در ای بیمه های رشته تحقیق به تفکیک نمونه واقعی تعداد :9-2 جدول

 شرکت

 

رشته
ایران

آسیا 
 

البرز
 

دانا
 

معلم
ن 

پارسیا
 

ی
راز

ن 
کارآفری

 

سینا
 

ت
مل

 

ی
د

ن 
ساما

 

ن
نوی

پاسارگاد 
 

ن
میه

 

ما
ن 

آرما
 

تعاون
 

سرمد
 

 11 64 94 13 26 13 18 3 14 25 3 91 99 15 23 18 21 سوزی آتش
 

9 

 باربری
 

6 11 
 

9 4 2 9 1 9 1 
 

5 
 

1 9 
   

 حوادث

 راننده
174 115 128 168 123 2 178 121 166 25 153 81 113 78 161 45 174 118 16 

 12 3 11 1 12 13 11 22 18 7 3 26 13 حوادث
 

24 17 9 
  

 91 18 11 14 11 19 91 13 14 22 21 21 7 43 21 58 47 91 47 اتومبیل بدنه

 ثالث شخص

 مازاد و
153 118 148 181 141 241 184 128 177 911 181 68 115 145 155 45 162 169 191 

 2 2 1 1 1 6 2 5 2 2 7 2 2 درمان
 

9 
 

1 1 1 

 کشتی
  

2 
    

1 
   

1 
       

 هواپیما
      

1 
          

1 
 

 1 1 1 1 4 مهندسی
 

1 1 1 1 
  

1 
 

1 1 
 

1 
 

 پول
                   

 6 14 19 12 6 1 15 21 14 18 3 17 6 18 29 19 16 3 18 مسئولیت

 اعتبار
                  

 

 انرژی و نفت
      

1 
            

 سایر
  

1 
        

1 
       

 7 (زندگی)عمر
     

9 
            

 جمع

 1511 167 911 974 211 935 251 921 221 937 961 412 941 414 971 971 444 936 921 451 جمع
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 مدل و متغیرهای تحقیق -2-9 

ایازمطالعاتدرخصوصموضوعتحقیقوپیداکردنشناختینسبتامناسبازموضوعپسازمرورمجموعه

.پردازیمموردبررسیدراینتحقیق،حالبهتشریحمدلنظریتحقیقمی

هنایموجنوددرقدوروشوجوددارد،روشاولایناسنتکنهازمندلبرایدستیابیبهمدلنظریتحقی

هاراکهتناسببیشتریباشنرایطتحقینقوصننعتبیمنهداردانتخنابزمینهرضایتمشترییكیازمدل

گیریازمتغیرهایموجوددرآنها،مدلموردنظررادرشرایطتحقیقخودقراردادهوپسازکردهوبابهره

ازآنجاییکهدرزمینهسنجشرضایتمشتریاندرصنعتبیمه.دن،آنراموردآزمایشقراردهیمبومیکر

.تواناستفادهکردمتغیرهایمختلفیوجوددارد،مدلکاملومعتبریدردستنیست؛لذاازاینروشنمی

دواضافهوکمکنردنانروشدومایناستکهباترکیبوجمعبندیتحقیقاتمختلفیکهقبالانجامشده

مواردیبهآنها،باتوجهبهشرایطتحقیق،بهیکمدلجدیددستیابیمکهتابهحالوجودنداشتهوبنرای

.اولینباردراینتحقیقبهکارگرفتهشدهباشد

هابرنحوهارائهخدماتهایرضایتمشتریوکیفیتخدماتبیانشد،اکثرمدلطورکهدرمدلهمان

کهخدمتبهعنواناند؛درحالیشوند،تمرکزداشتههاارائهمیهاییکهخدماتازطریقآنزیرساختو

تواندعاملمهمیدررضایتمشنتریانهایخدماتی،خودمیهایسازمانیکمحصولونتیجهفعالیت

هایصنعتبههرحالدریکمدلجامعرضایتمشتریدربخشخدمات،توجهبهتمامیجنبه.باشد

رسدومهمایناستمتغیرهایشناساییشدهباصنعتموردسنجشمطابقتداشتهضروریبهنظرمی

.باشند

هایمطنرحشنده،پاسنخگوینینازتحقیقناتی درتحقیقحاضر،باتوجهبهاینكهاتكایصرفبهمدل

یننامهحمایتازبیمنههایخاصاینصنعتواهمیترعایتآیصنعتبیمهنبودونیزبهعلتویژگی

ازروشبنههمنیندلینل.گذاران،بایستیمتغیرهایدیگریرانیزدررابطهبارضایتمشتریانسنجید

.شوددوماستفادهمی

روشکاربهاینصورتاستکهمحققاندرابتدابهشناسناییمتغیرهنایمطنرحدررضنایتمشنتری

هایشناساییشدهکهیموردتوجهمحققین،شاخصپرداختهوسپسجهتانسجامموضوعبامتغیرها

هایگوناگوندرزمینهرضایتمشتریوعواملموردتوجهوپراهمینتدربرآمدهازابعادمختلفمدل

بندیوبهعنوانطبقه9-1هستند،طبقشكلشمارهایبیمهنظراتبرخیازمدیرانارشدصنعتبیمهو

.اندمدلتحقیقمطرحنموده
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 مرحلهتبلیغات  بلیغاتصحیحت .1 

شاخصهایرضایت

 سنجیمشتریان

 بانیازمشتری تناسبشرایطبیمهنامه .2

 مرحلهصدور
  ارائهاطالعاتمناسببهمشتری .9

سادگیوسرعتدرصدوربیمهنامه .4

  رضایتمالی .5

 ارائهاطالعاتمناسببهمشتری .6

رتسادگیوسرعتدرپرداختخسا .7 مرحلهخسارت

  رضایتمالی .8

  دانشکارکنان .3

 کیفیتارتباطبامشتری .11

  رسیدگیبهشكایات .11

  پاسخگویی .12

  محسوسات .19

 الگوی نهایی تحقیق: 9-1شکل 

.شودسنجیمشتریانپرداختهمیهایرضایتدرادامهبهتشریحمفهومهریکازشاخص

منظنوراستکنهبنهایبیمهمعرفیانواعخدماتگونه،هرایبیمهمنظورازتبلیغ :تبلیغات صحیح -

هایهمگانیایجادتقاضاوتأثیردرفروشبیمهبهصورتمتن،تصویروصوتازطریقمطبوعات،رسانه

الزمهیکتبلیغصحیحآناسنتکنهآنچنه.شودهایاینترنتییاهرابزاردیگریانجاممیویاسایت

تبلیغاتصحیح،تبلیغاتیهستندکهگمراهکنندهنبودهو.آنعملشودکند،درواقعیتنیزبهبیانمی

هناییشوند،وعندهایبیمهتبلیغاتنبایستیموجبابهامدرتشخیصمحصوالت.مشخصوواضحباشد

نامنهویناگرارائهدهندوباشرایطبیمنهنامهیافراترازعملكردبیمههایمقرردربیمهخارجازپوشش

.وعرفمنطبقنباشندایبیمهومقرراتقوانین

-بیمهیکرابطهحقوقیبینبیمنه:(مرحله صدور و خسارت) ارائه اطالعات مناسب به مشتری  -

آگاهیازشرایطاینرابطهحقوقی،خطراتتحتپوششومستثنیشده،شنرایط.گراستگذاروبیمه

ازسویی،ممكنناسنتکنه.گذاراستزحقوقبیمها...گذاروگربهبیمهپرداختخسارتازسویبیمه

نامه،هایخریداریشدهوعدممطالعهدقیقبیمهآگاهیازشرایطوضوابطبیمهگذارانبهعلتعدمبیمه

هنایفننیقبنلازصندوروهایبیمهازطرینقمشناورهبنابراین،شرکت.شوندگردچاراختالفبابیمه

گذارانراازکلفرآیندیکنهازصندورتنامرحلنههاشدهوبیمهاختالفتوانندموجبرفعخسارت،می

.هاشوندخسارتبایدطینمایند،آگاهکردهونهایتا،موجبرضایتوخرسندیآن
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نامنهوهنایبیمنهنامهشاملمفنادوویژگنیشرایطبیمه: با نیاز مشترینامه  شرایط بیمهتناسب  -  

خوانینداشنتهباشند،طبیعنیاگرمحصولیبانیازهایمشتریانهم.ستتطابقآنبانیازهایمشتریا

 (.1973فكور،)استمشتریدرقبالخریدآناحساسمطلوبیتورضایتنخواهدداشت

یمنالتیرضانیبنابراواستیمالقراردادکیمهیب: (حق بیمه پرداختی)ی بیمه گذارمال تیرضا -

یتیرضااحساساتونبودهیپرداختمهیبحقتنهامنظورنجایادر.استموثرآنانیمشترتیرضابرزین

ننهتیرضنااحسناسنیا.داردمهیبشرکتباخودیمالرابطهبودنعادالنهازیمشترکهاستنظرمد

یناشآنیابیارزنحوهبودنمنصفانهنیچنهموهاآنزانیموفاتیتخفطیشراازبلكهمه،یبحقازتنها

 .شودمی

ارائهتسهیالتیدرنحوهدریافتمبلنغخسنارت:(مبلغ خسارت دریافتی)گذار  بیمهی مال تیرضا -

 .گذارمؤثرهستندبررضایتبیمه(نقدی-الحسابعلی)

جوییدرزمنان،مقولهصرفه:(مرحله صدور و خسارت) ای بیمه امور انجام در سرعت و یسادگ -

یانگیزتكنولوژیدردهنههایشگفتپیشرفت.گذاراستیمهیكیازفاکتورهایمهمدرکسبرضایتب

هایبیمه،ازتاخیروقتوهدردادنآندرگذارانشرکتبیمه.کندکنونیارزشوقترابیشترتاییدمی

چنینانجامخندمتهم.برندودریافتخسارترن میایبیمهنامه،رسیدگیبهامورهنگامصدوربیمه

اییکقراردادبلنندمندت هایبوروکراتیکواداریاست؛زیراخدمتبیمهاجرایرویهمستلزمایبیمه

هایاداریوتسهیلاینامنوربنهطریقنیبااینحال،مشتریانخواهانسادگیروش.باشدحقوقیمی

 .هاارزشقائلباشندوهمتشریفاتزائداداریحذفشودهایبیمه،همبرایوقتآنهستندکهشرکت

همنراهبناجلنبرضنایتایبیمنهانجنامخندمات: مهیب شرکت یها یندگینما و کارکنان دانش -

داشتهایبیمههایشرکتبیمهمیزانزیادیدانشمشتریان،مستلزمایناستکهکارکنانونمایندگی

ومدیریتشناسیخودمتشكلازعلوممتعددیمانندحقوق،ریسکباتوجهبهاینكهدانشبیمه.باشند

ازسویدیگر،تعندد.باشداست،تسلطبرهمهاینمواردتوسطیکفردناممكنمی...ریسک،اقتصادو

هنایشنرکتنانونماینندگیبااینوجودکارک.افزاید،خودبرپیچیدگیموضوعمیایبیمههایرشته

هارارفنعکننندویناایکافیداشتهباشندتامشتریانراراهنماییونیازهایآنبیمهبایددانشحرفه

(.1973فكور،)هاباشندحداقلمشتریرابهواحدیافردیمعرفینمایندکهپاسخگوینیازهایآن

گنرگنذاربنابیمنهتلفننیراحنتمینانبیمنهامكانناتبرقنراریتمناس: کیفیت ارتباط با مشتری -

وبرعكس،دسترسیآسنانبنهشنبكهفنروشوشنعبپرداخنتخسنارت،همنراهبنارفتناروبرخنورد
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خنوشرفتناری.هسنتندایبیمنهمناسبکارکنانشنرکتبیمنه،ازعوامنلمنوثردرکیفینتخندمات 

 .تاوخواهدشدگذار،حتیاگرنیازویبرآوردنشود،موجبرضایواحترامبهبیمه

اتیشکا به یدگیرس - بیمه: حقوقیبین یکرابطه بسیاریبیمه موارد در مشتریاستکه و گر

شود اختالفمیانطرفینمواجه ممكناستبا یک. ایجاد است، مشتریمهم نظر از اینجا در آنچه

است عادالنه دسترسو در شكایاتمناسب، سیستمرسیدگیبه شكای. نتیجه از نحوهفارغ و نوع ات،

رسیدگیبهاینشكایاتبسیارمهمهستند،بهطریقیکهموجبجلبرضایتمشتریشدهوازنظراو

.منطقی،عادالنه،سریعوسادهباشند

امكننانپاسننخگوییبننرایمشننتریاندرراسننتایرفننع،اگننردرهننرشننرایطوزمننانی: ییپاسااخگو -

هنایشنرکتخندمتیمناسنببنهمشنتریاندربنینهناوداشنتنسنعهصندردرجهنتارئنهنیازآن

 .تواندخودبهعنوانعاملیدرجهترضایتمشتریانمثمرثمرباشدبیمهنهادینهگردد،می

افنزاریمراکنزبیمنهبنهامكانناتسنختافنزاریوننرمهنایشنرکتنگناهوینژه: محیط فیزیکای  -

هننایدهننی،داشننتنسیسننتمتنامننهوپرداخننتخسننارت،ازجملننهداشننتنسیسننتمنوبننصنندوربیمننه

هننایانتظننارمناسننبوهننمچنننینرفتننارمناسننبوآراسننتگیسرمایشننیوگرمایشننی،وجننودسننالن

توانننندباعننثایجننادرضننایتدرظنناهریپرسنننلاینننمراکننز،ازجملننهمننواردیهسننتندکننهمننی

 (.1973فكور،)مشتریانشوند

 (شیوه طراحی پرسشنامه)آوری اطالعات  روش جمع -9-9

هایسنجشرضایتمشتریانوطراحیمدلمناسببنرایایننتحقینقوبنرازمطالعهوبررسیمدلپس

:درسهبخشطراحیشدمبنایمتغیرهایمدل،پرسشنامهطرح

یشنرکتننام،التیتحصزانیمسن،ت،یجنسرینظدهندگانپاسخیعموممشخصات،اولبخشدر -

بناکنارزمنانمندتنامنه،مهیبنوعوصدورمحلاستانکنند،میافتیدرایبیمهخدماتآنازکه

 .گرفتقرارسوالمورد،مهیبشرکتبامشتریارتباطیچگونگومهیبشرکت

درنامنهمهیبصدوربارابطهدرتحقیقمدلطبقیبررسموردیرهایمتغ،پرسشنامهدومبخشدر -

 .پرسیدهشدندبستهسوال19قالب

خسنارتافتیدرزمانبهمربوطکهتیرضایرهایمتغبهمربوطیاالتسو،پرسشنامهسومبخشدر -

.پرسیدهشدندبازسوال1وبستهسوال19قالبدرد؛نباشیمیمشتراز
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 ارتباط بین سواالت پرسشنامه و متغیرهای تحقیق: 9-9جدول  

 مرتبط سواالت های رضایت شاخص

1تبلیغاتصحیح

2(صدور)همشتریبارائهاطالعاتمناسب

5بانیازمشترینامهشرایطبیمهتناسب

11و3(پرداختیمهیبحق)یمالتیرضا

16و26(خسارت)مشتریبهمناسباطالعاتارائه

29و22(دریافتیخسارتمبلغ)یمالتیرضا

4و9(صدور)سرعتویسادگ

13و18و25(خسارت)سرعتویسادگ

8کارکناندانش

21و7و6ارتباطبامشتریکیفیت

17و21و19و12ییپاسخگو

24و11اتیشكابهیدگیرس

15و14محیطفیزیكی



بیانگربسیارکنمو1تاییلیكرتاستفادهشدهکهدرآن،عدد5برایسنجشسواالتپرسشنامهازمقیاس

.ارایهشدهاست1نمبنا،درپیوستپرسشنامهطراحیشدهبرای.باشدبیانگربسیارزیادمی5عدد

 پرسشنامه روایی -4-9

 خبرگان دیدگاه از روایی -4-9 -1

وسابقهباکارشناسانومتخصصینمدیران،مشاوران،نظراتازحاضر،تحقیقپرسشنامهرواییسنجشبرای

ومتخصصناننبنیپرسشننامهپنیشعندد21تعدادترتیببدین.استشدهاستفادهایبیمهاموردرمطرح

سننواالتخصننوصدرکارشناسنناناصننالحینظننراتوشنندندآوریجمننعوتوزیننعصنننعتکارشناسننان

تحقینق،سنواالتبنهپاسخگوییراستایدرآنسواالتدادنپوششوشدنبومیمنظوربهپرسشنامهپیش

.یدگردتوزیعحاضرتحقیقنمونهافرادبینوتهیهنهاییپرسشنامهنهایتدرشدند؛لحاظ
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 مدل برازش نیکویی -4-9 -2 

برازشنتای کهشدهاستفادهساختاریمعادالتروشازآن،تاییدوبرازشوتحقیقمدلبررسیمنظوربه

استانداردشندهعناملیبارهنایتخمنینبررسیبهابتداشكل،ایندر.استمشاهدهقابل9-2شكلدرمدل

.پردازیممییمفهوممدل(شدهاستانداردرگرسیونضرایب)


تحقیقمفهومیمدلعاملیبارهایتخمین:9-2 شکل

بابرابرشدهمحاسبه2χمقدارلیزرلخروجیبهتوجهبا.استهاشاخصبودنمناسبازحاکیتخمیننتای 

بنودنپایین.باشدمی9عددازکمتربرازششاخص،98آزادیدرجهگرفتننظردرباکهباشدمی79542

مقدار.استتحقیقشدهمشاهدهیهادادهبامفهومیمدلمیاناندكتفاوتدهندهنشانشاخصاینمیزان

RMSEAمجازحداینكهبهتوجهباواست145/1بابرابرRMSEA،باشندمنیمطلوباست،1/1حداکثر.

مناسنببنرازشدهندهنشانکهاست35/1و32/1،34/1بابرابرترتیببه NFIو GFI،AGFIهایشاخص

.باشندمیمدل

ازینکهنرمعنناداریبررسنیبهاکنونتحقیق،اصلیمتغیرهایازیکهررگرسیونیضریبتعیینازپس

نشناناسنتیودنت-tآمنارهمقنداربهتوجهبا.پردازیممیاستیودنت-tآمارهنمودارازاستفادهبافوق،روابط

ردصنفرفنرضنتیجنهدرواسنت36/1ازبیشعواملازیکرهبرایآمارهمقدار،9-4شكلدرشدهداده

.هستندمعنادارفوقروابطیعنی.شودمی
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تحقیقمفهومیمدلاستیودنت-tآمارهمقادیر: 9-4 شکل

هنرتفسنیرمنالكبناهمراهیافتهبرازشمدلبرازشنیكوییهایشاخصمدل،کلمعناداریبررسیجهت

.استهشدارائهزیرجدولدرشاخص

تحقیقمفهومیمدلبرازشنیكوییهایشاخص:9-4 جدول

 برازش نیکویی های شاخص شاخص مقدار مالک نتیجه

 مناسببرازش

- 42/79    

CMIN 
- 98 df 

 P_Value 1111/1 15/1ازکمتر

39/1 9ازکمتر مناسببرازش       

194/1 15/1ازکمتر خوببرازش RMR 

RMR, GFI 3/1ازبزرگتر خوببرازش  32/1 GFI 

3/1ازبزرگتر خوببرازش  34/1 AGFI 

 RMSEA RMSEA 145/1 1/1ازکوچكتر خوببرازش

3/1ازبزرگتر خوببرازش  35/1 NFI Baseline 

Comparisons 3/1ازبزرگتر خوببرازش  34/1 NNFI 
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 برازش نیکویی های شاخص شاخص مقدار مالک نتیجه 

3/1ازبزرگتر خوببرازش  31/1 CFI 

ازمدلکلیطوربهشاخص،هرهایمالكبهتوجهباکهدهدمینشانمدلرازشبهایشاخصبررسی

تحقیقمتغیرهایبینروابطمناسبیگونهبهاستتوانستهنهاییمدلبنابراین.استبرخوردارخوبیبرازش

.کندبیانرا

 پایایی پرسشنامه -5-9

28درایننراسنتا.نباخاستفادهشدهاسنتجهتسنجشپایاییمعیارهایپرسشنامهتحقیق،ازآلفایکرو

شندوبنااسنتفادهازآوریبینمتخصصانوکارشناسانصنعتبیمهتوزیعوپسازتكمیلجمعپرسشنامه

نتای مربوطهبرایهریکازمتغیرهایتحقیق،.هاموردارزیابیقرارگرفتآلفایکرونباخآنSPSSنرمافزار

بودهکه%92/31طبقجدول،ضریبآلفایبدستآمدهبرایکلپرسشنامه.ارایهشدهاست9-4درجدول

باتوجهبهاینكهمقندارضنریبآلفنایکرونبناخدرمنوردتمنامی.باشدنشاندهندهباالبودنپایاییآنمی

اسنت،لنذاپرسشننامهدرهرینکاز%71متغیرهایرضایتمشتریوهمچنیندرکلپرسشنامهبیشتراز

.باشدحقیقپایامیابعادت

 

 

 ضرایب آلفای کرونباخ مربوط به پرسشنامه: 9-5جدول 

 مشتری رضایت متغیرهای
 کرونباخ آلفای ضریب

 (مشتری رضایت متغیرهای)

%88542صحیحتبلیغات

%83592(صدور)مشترییهمناسباطالعاتارائه

%3152مشترینیازبانامهبیمهشرایطتناسب

%87514(پرداختیبیمهحق)مالیرضایت

%88545(خسارت)مشترییهمناسباطالعاتارائه

%83596(دریافتیخسارتمبلغ)مالیرضایت

%84564(صدور)سرعتوسادگی

%82595(خسارت)سرعتوسادگی

%88517کارکناندانش

%31514مشتریباارتباطکیفیت
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%85563پاسخگویی 

%87541شكایاتبهرسیدگی

%31521فیزیكیمحیط



 تحقیقهای آماری مورد استفاده در  آزمون -1-9

اسنمیرنوف–کولموگنوروفآزمونازتحقیقیهادادهبودننرمالها،بهمنظوربررسیپسازگردآوریداده

وبرایآزمونفرضآماریمیانگینیکجامعههایتحقیق،ازهمچنینبرایآزمونفرضیه.شوداستفادهمی

فریندمنبیمهازآزمنونهایشرکتمندیمشتریانبندیسطحرضایتتحلیلواریانسدوطرفه،جهترتبه

 .شوداستفادهمی

 اسمیرنوف - آزمون کولموگوروف -1-1-9

.آماریمنتخباستهایتوزیعباتجربیاطالعاتهمگونیتعیینایبرایناپارامتریسادهروشKSآزمون

کهاستیمشخصعیتوزیراکهآزمونخواهیمکرد،آناستکهتوزیعمشاهدات،فرضصفرKSدرآزمون

.داردیهمخوانمشخصعیتوزآنبامشاهداتعیتوزمیاکردهفكرمختلفقرائنایوحدسبا

آمارهآزمونبرابرباحداکثرقدرمطلقتفاضلفراوانیمشاهدهشدهنسبیتجمعی،ازفراوانینظنرینسنبی

:ت،یعنیتجمعیاس

Dn =Maximum | Fe – Fo | 

 

Fe: فراوانینظرینسبیتجمعی   Fo: مشاهدهشدهنسبیتجمعیفراوانی  

 آزمون فرض آماری میانگین یک جامعه آماری  -2-1-9

ایدرخصوصمیانگینیکجامعهآماریطراحیشود،بااستفادهازمراحلآزمونفرضآمناریاگرفرضیه

.تعیینکردαدارفرضیهرادرسطحمعنیتوانصحتیاسقممی

راخواهدداشت،کهبرایناساسآمارهآزمونبهtیاZهایبراساسشرایطتخمین،یكیازتوزیعتوزیع

:شوداینشرحتعریفمی



X

x

X
Z




 0
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 بندی برای تحلیل واریانس دوطرفه از طریق رتبه 1آزمون فریدمن-9-1-9 

طورمعناداریبایكدیگرتفاوتدارندبه(Rj)هاهایرتبهآیاحاصلجمعکندکهمعلوممی«آزمونفریدمن»

 )آنرابنا«فریدمن»برایاستفادهازآزمون،یکمقدارآماریراکه.یاخیر
دهنند،محاسنبهنشنانمنی(2

تواننشاندادکههاخیلیکوچکنباشند،میهاوستونوقتیکهتعدادردیف(.1989سیگل،)کنیممی

:استوقتیکه df = k -1بادرجهآزادی«مجذورخی»تقریبادارایتوزیعیبرابربا

 

N = هاتعدادردیف  

k = تعدادستونها 

Rj = امj هادرستونحاصلجمعرتبه   

  

                                                                                                                                                                                     
1 Friedman Test 

2
r

)k(N)R(
)k(Nk

k

j

jr 13
1

12
1

22
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 جمع بندی 

هایشناساییشدهدرمدلطرح،تعریفشدهوجامعهموردبررسیونمونهبهینهدراینفصل،شاخص

یبرمبنایجدولاستانداردمورگانمشخصگردید،محتوایپرسشنامهوسواالتمربوطبههنروواقع

شاخصمشخصشدهوپایاییورواییوهمچنینبرازشمدلمحققساختهموردسنجشقرارگرفتو

درانتهابهطورمختصربهآزمونهایآماریمورداستفادهجهتآزمونفرضیههایطرحورتبهبندی

.مندیمشتریاناشارهشدهاستهایسنجشرضایتشاخص
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هاتجزیهوتحلیلداده:فصلچهارم



  

 

 : فصل دهارم

 ها تجزیه  و تحلیل داده

 



 

 
 

61 

61 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 مقدمه 

بدینمنظورابتداآمنارو.شودهاتجزیهوتحلیلمیهاواطالعاتبدستآمدهازپرسشنامهدراینفصلداده

یمربنوطبنهمتغیرهناوعناصنرتشنكیلاهنشود؛سپساطالعاتودادهاطالعاتجمعیتشناختیارائهمی

سطحاولتحلیلدرکلصننعتبیمنه:شوددهندهشاخصرضایتمشتریاندردوسطحمختلفتحلیلمی

.بیمهاستهایشرکتمندیدربینموسساتوهامقایسهشاخصرضایتسطحدومتحلیلداده.خواهدبود

.دپردازبندیمطالبمیقسمتپایانیفصلهمبهجمع

 شناختی  آمار جمعیت -1-4

هایکیفیپاسخدهندگانبهرعایتظرافتهایالزمهنگامتعمیمنتای تحقیقبهکلجامعه،شناختویژگی

هناازدهنندگانپرسشننامهشناسیپاسخهایجمعیتیمربوطبهویژگیهادراینبخش،داده.کندکمکمی

.شودصورتتوصیفیتحلیلمیبه...اشرکتوحیثجنسیت،سن،سطحتحصیالت،سابقهارتباطب

 دهندگان پاسخ تیجنس -1-1-4

طبنقاینن.کنندهابهتفكیکجنسیتراخالصهمنیوضعیتآماریپاسخدهندگانپرسشنامه،4-1جدول

بنه.دهنددهندگانرازنانتشكیلمیازپاسخدرصد3557ومردانرادهندگانپاسخازدرصد31549جدول

مندیازخدماتداردرتمایلمرداننسبتبهزنانبهبهرهرسداینامربیشازآنکهازتفاوتمعنیینظرم

آورخانوادههستندوعمومامرداننان.شودناشیشود،ازمسئولیتبیشترمرداندرخانوادهناشیمیایبیمه

نینزبیشنترایبیمنههمینراسنتاخندماتبیشترینیزدارندودرمالیاموالرادرتملکدارندومسئولیت

گینرد؛ماننندشود،ولیاغلبتوسطتماماعضنایخنانوارمنورداسنتفادهقنرارمنیتوسطآنانخریداریمی

تواندکاربردخاصنیدرارزینابیمشنتریانبنابرایناینترکیبمشتریاننمی.هایدرمانوشخصثالثبیمه

.صنعتبیمهداشتهباشد

 دهندگان هدات مربوط به جنسیت پاسخمشا: 4-1جدول 

 زن مرد دهندگان پاسخ تیجنس

5392628یفراوان

315493557کلیفراواندرصد

محاسباتتحقیق:ماخذ
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 دهندگان مشاهدات مربوط به جنسیت پاسخ: 4-1شکل 

 دهندگان پاسخ سن -2-1-4

مطنابقنتنای .نهاارائهشدهاسنتهاازحیثسنآوضعیتآماریپاسخدهندگانپرسشنامه4-2درجدول

تا91نیبدرصد9554سال،91تا21نیبدرصد2153سال،21ازکمتردرصدپاسخدهندگان159جدول

تنوانیمنن،یبننابرا.انندداشنتهسنسال51یباالدرصد1357وسال51تا41نیبدرصد2957سال،41

یاقتصادتیاوجفعالیسالکهدردورانسن51یال41یسالوطبقهسن41یال91یکهطبقهسنگفت

.اندداشتهپاسخدهندگانانیدرمزیرانیدرصدفراواننیشتریخودهستند،ب

 دهندگان مشاهدات مربوط به سن پاسخ: 4-2جدول 

 سال 51 از باالتر 51 تا 41 41 تا 91 91 تا 21 21 از کمتر دهندگان پاسخ سن

211971292415541232یفراوان

1592153955429571357کلیفراواندرصد

محاسباتتحقیق:ماخذ

90% 

10% 
 جنسیت

مرد

زن
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 مشاهدات مربوط به سن پاسخ دهندگان: 4-2شکل

 دهندگان پاسخ التیتحص زانیم -9-1-4

4-9هاازحیثسنطحتحصنیالتدرجندولخالصهوضعیتآماریشرکتکنندگاندرپاسخبهپرسشنامه

1152بنودهوتنرپنایینوپلمیندالتیتحصنیدارادهندگانپاسخدرصد5451،آوردهشدهاست؛مطابقآن

.باشدمیباالتروسانسیلفوقدرصد1155وسانسیلدرصد2559پلم،یدفوقالتیتحصیدارادرصد

 دهندگان مشاهدات مربوط به میزان تحصیالت پاسخ: 4-9جدول 

 باالتر و لیسانس فوق لیسانس دیپلم فوق تر پایین و دیپلم التیتحص

95476661661687یفراوان

5451115225591155کلیفراواندرصد

محاسباتتحقیق:ماخذ



0% 
21% 

35% 

24% 

20% 

 سن پاسخ دهندگان

21کمتراز

91تا21

41تا91

51تا41

سال51باالتراز
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 مشاهدات مربوط به تحصیالت پاسخ دهندگان: 4-9شکل 

  گر مهیب شرکت با( نامهمهیب دیخر) ارتباط سابقه -4-1-4

باشد،بندیهیاسنتفقنطوفاداریمشتریانمیباتوجهبهاینكههدفازسنجشاینشاخص،بررسیمیزان

فینتعرطبنق)انیمشنترریسناوانددادهپاسخآنبیمهمخاطباینسوالبودهوبههایشرکتگذارانبیمه

پاسنخازدرصند2854ارتبناطسابقه،4-4جدولطبق.اندندادهپاسخسوالنیابه(اولفصلدرشدههیارا

9ازشنتریبدرصند4254وسنال9تنا2نیبدرصد2552سال،2ازکمترمربوطهمهیشرکتببادهندگان

تنوانگفنتکنهبنابراینمی.انددرصدازپاسخدهندگانبهاینسوالپاسخنداده451حدودوباشدمیسال

اندکهبنهگرخوددرطیزماناقدامنكردهنسبتقابلتوجهیازمشتریانصنعتبیمه،نسبتبهتغییربیمه

.تواندبیانگروفاداریمشتریانصنعتبیمهباشدنوعیمی

 (خرید بیمه نامه)گر  مشاهدات مربوط به سابقه ارتباط مشتری با شرکت بیمه: 4-4جدول 

 پاسخ یب سال 9 از شتریب سال 9 تا 2 نیب سال 2 از کمتر گر بیمه شرکت با ارتباط سابقه

186516512757266یفراوان

285425524254451کلیفراواندرصد

محاسباتتحقیق:ماخذ



54% 

10% 

25% 

11% 

 تحصیالت

دیپلموپایینتر

فوقدیپلم

لیسانس

فوقلیسانسوباالتر
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 شرکت ترکیب سابقه خرید بیمه از :4-4شکل 

 ها  نامه  مهیب دیمختلف خر یها کانال -5-1-4

 جدول پرسشنامه4-5در آماری وضعیت بیمهخالصه حیثکانالهایمختلفخرید از شده تكمیل های

هاعنوانشدههادرپرسشنامهنامهکانالمتفاوتدرخریدبیمهپن .گرارائهشدهاستهاازشرکتبیمهنامه

نفربه6561.دهدهابهنوعیچگونگیارتباطمشتریباشرکتبیمهرانشانمیهریکازاینکانال.است

درصداز2557درصدپاسخدهندگانازطریقدفترمرکزی،251تقریبااندازاینتعدادنامهپاسخدادهپرسش

هادرصدازطریقسایرروش156درصدازطریقکارگزارو255درصدازطریقنماینده،6451یقشعبه،طر

بهاینسوالپاسخنیز(نفر268)درصدازپاسخدهندگان451اندوحدودبیمهارتباطداشتههایشرکتبا

ازحجمنمونهتحلیلیحذفشدهواندنداده اندلذا استکهشودکهیادآورمی. آنبوده دلیلعدمپاسخ،

بیمه چون و اند دیگرانجبرانخسارتشده نامه بیمه محل از مربوطه، مربوطهمشریان نامه بیمه گذار

.اندانداینسوالراپاسخندادهنبوده

 گر مشاهدات مربوط به کانال ارتباطی برای خرید از شرکت بیمه: 4-5جدول 

ریساکارگزارندهینماشعبهیزمرکدفتر شرکت با ارتباط نحوه

19716844214161116یفراوان

25125576451255156کلیفراواندرصد

محاسباتتحقیق:ماخذ

28% 

25% 

42% 

4% 

 سابقه خرید بیمه از شرکت

سال2کمتراز

سال9تا2بین

سال9بیشتراز

بیپاسخ
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 مشاهدات مربوط به ارتباط با شرکت: 4-5شکل 

کهازیمندیمشتریانمقایسهسطحرضایتباتوجهبهنقششبكهفروشدرتعاملبامشتریانصنعتبیمه،

برایاینمنظور،.رسداندمناسببهنظرمیاقدامکردهنامهخریدبیمهنسبتبههایارتباطیمختلفکانال

،میانگینرضایتمندیهرشرکتپرسشنامههرپرسش26پاسخبهازابتداباروشمیانگینحسابیساده

جدولطبقدگاندرهرگروه؛سپسمیانگینوواریانسامتیازاتویژهشرکتکننمدهاستآبدستکننده

گروهازارتباطمشتریانبا5،میانگینامتیازویژهبینFوباتحلیلواریانسوآزمونآمارهمدهآبدست6-4

.شدهاستهممقایسه

 بیمه شرکت با ارتباطی مختلف های گروه در ها رتبه ورایانس و میانگین: 4-1 جدول

 ها رتبه واریانس ها رتبه میانگین نمونه حجم بیمه شرکت با ارتباط نوع

1973112/94515/1مستقیمبادفترمرکزی:1حالت

16843249/99391/1ازطریقشعبه:2حالت

42143241/99772/1ازطریقنماینده:9حالت

1616554/99633/1کارگزار:4حالت

1167939/95338/1سایر:5حالت

623132/99372/1جامعهآماریموردآزمون

محاسباتتحقیق:ماخذ

 تفكیكیمربوطه، گروه پن  در برابریمیانگینرضایتمندیمشتریان برایآزمون ابتدا سطحFآماره در

که)بحرانیدراینسطحخطاFکهازآمارهآیدبهدستمی4444/3برابرباوشدهمحاسبهدرصد5خطای

 % 

 7% 

67% 

 % 1% 

 نحوه ارتباط با شرکت

دفترمرکزی

شعبه

نماینده

کارگزار

سایر
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  بیشتراست(9799/2برابراستبا %35هادرسطحاطمینانمبنیبربرابریمیانگینH0بنابراینفرضیه.

.شودمیرددرصد

 

 مندی مشتریان در کانالهای ارتباطی مختلف با شرکت بیمه میانگین رتبه سطح رضایت :4-1 شکل



شكل4-6هایجدولمیانگینرتبه،تربرایتحلیلدقیق است4-6در شده کشیده تصویر به نیز طبق.

 نزدیکاستشكل، هم به نخستبسیار گروه میانگینسه که میشود مشاهده آزمون،بنابراین. مجددا

درسهگروهنخستانجاممیFآماری دهیموتحلیلواریانسرا آماره. محاسبهشدهدرFدراینحالت،

کهبرابر)اینسطحخطابحرانیدرFشود،کهاینمقدارازآمارهمی1888/1درصدبرابربا5سطحخطای

 شودکمترمی(3372/2استبا درمبنیبربرابریمیانگینH0بنابراینفرضیه. برایسهگروهنخست، ها

.شودمیردندرصد،35سطحاطمینان

مسنتقیمبنادفتنرمرکنزی،ازطرینقشنعبوازطرینقارتبناطاینیعنیرضایتمشتریانیکنهازطرینق

منندیازمشنتریانیکنهازطرینقاند،باهمبرابراسنتومقندارایننرضنایتخریدههابیمهنامهنمایندگی

درمیناندهندکنهایننتیجهنشانمی.اند،بیشتراستهایدیگربیمهنامهخریدهروشسایرهایاکارگزاری

،نقنشایبسیارچشنمگیرازسنایرمجراهنایفنروشنمایندگانبیمهبافاصلهشبكهفروشخارجازشرکت،

هادرراسهاوقرارگرفتنآناساسیدرفروشبیمهوتعاملبامشتریاندارندوبنابرایناهمیتدادنبهآن

.مندیمشتریانصنعتبیمهحایزاهمیتاستهایارتقایسطحرضایتبرنامه

سنال،9یشازبیمهبابنهایشرکتفراوانینسبیمشتریانوفاداربه4-5و4-4هایاساسنتای جدولبر

هنایشنرکت«هنایگینمایند»خودراازطریقایبیمهامور،درصدازمشتریان68درصداستوتقریبا42
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هایبیمنهگییستیبهبحثبازاریابیدرنمایندبیمهباگذارسیاستبنابرایننهادناظرو.دهندبیمهانجاممی 

.ترباشدحساس

 ان در سطح صنعت بیمهمندی مشتری تحلیل شاخص رضایت -2-4

رضنایتمشنتریانازابتنداتحلیلشاخصرضایتمندیمشتریاندرسطحصنعتبیمه،برایدراینبخش

پسازآن،آزمونیكسان.قرارگرفتهاستآزمونهایرضایتمندیموردبررسیونظرهرکداماززیرشاخص

وباتوجنهبنهردفرضنیهصنفردرایننستهاانجامشدهابودنرضایتمندیمشتریانازمنظرتمامشاخص

هایرضایتمندیبرمبنایمیزانرضایتمشتریانصنعتبیمهانجنامآزمون،درادامهرتبهبندیزیرشاخص

.شدهاست

ارائه خدمات رضایتمندی از های هر کدام از زیرشاخصبررسی رضایت مشتریان از  -1-2-4

 بیمه های شرکت

هنایتعرینفشندههنرکنداماززیرشناخصشاخصرضایتکلیوریانازرضایتمشتوضعیتبرایبررسی

.گیردبرایآنزیرشاخصموردبررسیقرارمیtفرضیهزیربااستفادهازآزمونمیانگینرضایتمندی،

 H1: 9ندارندتیرضا.....ریمتغازمشتریان≥µ   

 H1: µ>9دارندتیرضا.....ریمتغازمشتریان   

:استارایهشده4-7درجدولمربوطههایشاخصتفكیکبهtدهازآزمونمیانگینآمبدستنتای 

  مندیرضایتهای شاخصاز مشتریان میزان رضایت برای بررسی  tنتایج آزمون میانگین : 4-7جدول 

 t آزمون آماره شاخص های تحقیق ردیف
 بحرانی مقدار

%(35 اطمینان سطح با)
 نتیجه آزمون

 رضایت دارند 1.14 117.3 کلی یترضا 1

 رضایتدارند1564 76.1 یمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسب2

 رضایتدارند1564 123.3 ییپاسخگو9

 رضایتدارند1564 37.1 کارکناندانش4

 رضایتدارند1564 42.5 (صدور)یمشتربهمناسباطالعاتارائه5

 رضایتدارند1564 96.4 (خسارت)یمشتربهمناسباطالعاتارائه6

 رضایتدارند1564 48.7 اتیشكابهیدگیرس7

 رضایتدارند1564 96.1 (یافتیدرخسارتمبلغ)یمالتیرضا8

 رضایتدارند1564 61.3 (یپرداختمهیبحق)یمالتیرضا3



 

 
 

63 

63 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 t آزمون آماره شاخص های تحقیق ردیف
 بحرانی مقدار

%(35 اطمینان سطح با)
 نتیجه آزمون

 رضایتدارند1564 153.9 (صدور)سرعتویسادگ11

 رضایتدارند1564 39.6 (خسارت)سرعتویسادگ11

 رضایتدارند1564 81.4 یمشترباارتباطتیفیک12

 رضایتدارند1564 44.4 حیصحغاتیتبل19

 رضایتدارند1564 111.5 یكیزیفطیمح14

محاسباتتحقیق:ماخذ

ینبیشنتراسنت؛بننابرا1564تمامیمتغیرهاازمقداربحرانییعنیبرایآزمونباتوجهبهاینكهمقدارآماره

هایرضایتشود؛بهعبارتدیگر،مشتریاندرکلیهمتغیرهایشاخصفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی

طبعادرچنیننتایجی،رضایتکلیمشتریانازخدماتاراینهشنده.ازخدماتموسساتبیمهرضایتدارند

داربحرانیازاولینمتغیرایننتوسطصنعتبیمهنیزتاییدمیشودکهاینامردرمقایسهآمارهآزمونومق

.جدولنمایاناست

از خادمات   مندیمتغیرهاای ماوثر بار رضاایت    میزان رضاایت مشاتریان از   ای  مقایسه -2-2-4

 بیمه  های شرکت

رضنایتمشنتریانازمتغیرهنایمنوثربنررضنایتازخندماتارائنهشندهتوسنطمیزانبدانیمکهبرایاین

فرضنیاتاینن.کننیماسنتفادهمنیدمنیفرآزمونعناداریهستیاخیر،ازبیمه،دارایتفاوتمهایشرکت

:آزمونبهشرحزیرهستند



 H0 دهندهرضایتمشتری،بهیکمیزانرضایتدارندمشتریانازعناصرتشكیل:  

 H1: دهندهرضایتمشتری،بهیکمیزانرضایتندارندمشتریانازعناصرتشكیل  

 

 عناصر تشکیل دهنده رضایت مشتری بندی اولویت: 4-6جدول 

نتیجهآزمونسطحخطا درجهآزادی P-valueنوعآزمون

15111121515H آزمون فریدمن 1 رد   

محاسباتتحقیق:ماخذ

کمتراست،لذافرضصفرردوفنرضمقابنلپذیرفتنه%(5)ازسطحخطاP-Valueباتوجهبهاینكهمقدار 

در.دهندهرضایتمشتری،بهیکمیزانرضنایتندارنندیانازعناصرتشكیلمشتربهعبارتدیگر،.شودمی
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4-8جندول.بندیکنرداینعواملرابااستفادهازمیانگینرتبهاولویتمیزانرضایتازتواناینصورتمی 

.دهدنتای حاصلرانشانمی

 ای های بیمه کتبندی عناصر تشکیل دهنده رضایت مشتریان از خدمات شر رتبه :4-3 جدول

 بر مبنای طیف لیکرت سطح رضایت عوامل به ترتیب رتبه رتبه

 4.968 (صدور)سادگیوسرعت 1

 4.182 پاسخگویی 2

 4.173 دانشکارکنان 9

 4.196 محیطفیزیكی 4

 4.111 کیفیتارتباطبامشتری 5

 9.875 (خسارت)سادگیوسرعت 6

 9.871 یبانیازمشترنامهبیمهتناسبشرایط 7

 9.813 (صدور)ارائهاطالعاتمناسبیهمشتری 8

 9.745 (حقبیمهپرداختی)رضایتمالی 3

 9.671 تبلیغاتصحیح 11

 9.547 (خسارت)ارائهاطالعاتمناسبیهمشتری 11

 9.511 رسیدگیبهشكایات 12

 9.988 (مبلغخسارتدریافتی)رضایتمالی 19

 9.616 رضایت کلی

اسباتتحقیقمح:ماخذ

هنانامنهمنهیبصندوردرمنهیبموسسناتسنرعتویسنادگازانیمشترکهدهدیمنشان4-3جدول ینتا

تیرضابیشترین در.استشتریبتیرضایهاشاخصگریدباسهیمقادرشاخصنیارتبهنیانگیمودارندرا

9598رتبهنیانگیمبا«(یافتیدرخسارتمبلغ)یمالتیرضا»ریمتغکمترینسطحرضایتمربوطبهمقابل،

.استبوده

خسنارتمبلنغدریمنالتیرضنا»شناخصدرانیمشنتریمنندتیرضناسطح،4-3جدول ینتااساسبر

استنیبنابرا.است«یپرداختمهیبحقمبلغدریمالتیرضا»شاخصازکمتر«یافتیدر موسسناتکهنیاز

یاجرا.ندینماجلبراخسارتپرداختدرانیمشترتیرضاکهندینمااتخاذیبیترتارذگاستیسنهادومهیب

خسنارتوارزینابیدرسنتازادعنایپرداختندیفرآلیتسه،بهموقعخساراتپرداختمانندییهااستیس

خسنارتمبلغدریمالتیرضا»ریمتغبواسطهانیمشترمندیرضایتسطحشیافزاباعثخساراتواقعشده

.شدخواهد«دریافتی
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 مندی مشتریان بین موسسات بیمه رضایت هایشاخصزیرای  تحلیل مقایسه -9-4 

ازکینهنرکینبنهتفكمه،یبهایشرکتهرکدامازانیمندیمشتررضایتایسهیمقالیتحلاینبخشدر

.دشویمهیمندیاراهایرضایتشاخص

  ا نیاز آنهاب ها تناسب شرایط بیمه نامه ازمندی مشتریان  بررسی سطح رضایت -1-9-4

فرضیهزیررابنابیمه،هایشرکتیمشترازینباهانامهمهیبطیشراتناسبرضایتمشتریانازبرایبررسی

:کنیمآزمونمیtاستفادهازآزمونمیانگین

 H0: 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتیمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسبازانمشتری≥µ   

 H1: 9دارندتیرضا.........مهیبشرکتیمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسبازانمشتری<µ   

 :آمدهاست4-11درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

در بررسی رضایت مشتریان از  تناسب شرایط بیمه نامه با نیاز  tنتایج آزمون میانگین : 4-11جدول 

 مهبی های شرکت به تفکیکمشتری 

 آزمون آماره مهیب های شرکت فیرد
 یبحران مقدار

 %(35 نانیاطم سطح با)
 آزمون جهینت

 دارندتیرضا1564 19.3 ایران1

 دارندتیرضا1564 15.1 آسیا2

 دارندتیرضا1564 26.3 البرز9

 دارندتیرضا1564 21.5 دانا4

 دارندتیرضا1564 24.9 معلم5

 دارندتیرضا1564 19.8 پارسیان6

 دارندتیرضا1564 25.1 رازی7

 دارندتیرضا1564 91.5 کارآفرین8

 دارندتیرضا1564 18.1 سینا3

 دارندتیرضا1564 14.9 ملت11

 دارندتیرضا1564 21.6 دی11
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 آزمون آماره مهیب های شرکت فیرد 
 یبحران مقدار

 %(35 نانیاطم سطح با)
 آزمون جهینت

 دارندتیرضا1564 11.1 سامان12

 دارندتیرضا1564 22.9 نوین19

 رندداتیرضا1564 22.4 پاسارگاد14

 دارندتیرضا1564 24.5 میهن15

 دارندتیرضا1564 8.5 ما16

 دارندتیرضا1564 15.1 آرمان17

 دارندتیرضا1564 19.1 تعاون18

 دارندتیرضا1564 15.7 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

هنایشنرکترهتمنامیهایصادنامهکهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتبیمه،باتوجهبهاینطبقجدول

شود؛بهعبنارتبیشتراست،بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی1564بیمهازمقداربحرانییعنی

.بیمهرضایتدارندهایشرکتکلیهتناسبشرایطبیمهنامهبانیازمشتریدیگر،مشتریاناز

 بیمه  های شرکتگویی  پاسخبررسی رضایت مشتریان از  -2-9-4

tفرضیهزیررابااستفادهازآزمونمیانگینبیمه،هایشرکتپاسخگوییرضایتمشتریانازبرایبررسی

 :کنیمآزمونمیبرایهریکازشرکتهایبیمه

 H0: 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتییپاسخگوتیقابلازمشتریان≥µ    

 H1: 9دارندتیرضا.........مهیبشرکتییپاسخگوتیقابلازمشتریان<µ    

:آمدهاست4-11درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 بیمه  های شرکتبرای بررسی رضایت مشتریان از قابلیت پاسخگویی  tنتایج آزمون میانگین : 4-11 جدول

 آزمون آماره مهیب های شرکت ردیف
 یبحران مقدار

 %(35 نانیاطم سطح با)
 آزمون جهینت

 دارندتیرضا1564 23.7 یرانا1

 ندارندتیرضا1564 92.4 آسیا2
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 آزمون آماره مهیب های شرکت ردیف
 یبحران مقدار

 %(35 نانیاطم سطح با)
 آزمون جهینت

 دارندتیرضا1564 96.1 البرز9

 ندارندتیرضا1564 96.4 دانا4

 دارندتیرضا1564 44.4 معلم5

 دارندتیرضا1564 26.6 پارسیان6

 دارندتیرضا1564 93.6 رازی7

 دارندتیرضا1564 41.6 کارآفرین8

 دارندتیرضا1564 94.3 سینا3

 دارندتیرضا1564 25.9 ملت11

 دارندتیرضا1564 41.4 دی11

 دارندتیرضا1564 25.2 سامان12

 دارندتیرضا1564 28.1 نوین19

 دارندتیرضا1564 95.4 پاسارگاد14

 دارندتیرضا1564 92.7 میهن15

 دارندتیرضا1564 13.3 ما16

 دارندتیرضا1564 26.1 آرمان17

 دارندتیرضا1564 21.1 تعاون18

 دارندتیرضا1564 17.9 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

هنایشنرکتشود،باتوجهبهاینكهمقدارآمارهآزموندرموردقابلیتپاسنخگوییطورکهمالحظهمیهمان

شود؛بهعبنارتفرضمقابلتاییدمیکمتراست،بنابراینفرضصفرردو1564بیمه،ازمقداربحرانییعنی

.رضایتدارند بیمههایشرکتدیگر،مشتریانازقابلیتپاسخگویی
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 بیمه های شرکت دانش کارکنانبررسی رضایت مشتریان از  -9-9-4 

tفرضیهزیررابااستفادهازآزمونمیانگینبیمه،هایشرکتدانشکارکنانرضایتمشتریانازبرایبررسی

:کنیمآزمونمیهایبیمههریکازشرکتبرای

 H0: 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتکارکناندانشاز≥µ  مشتریان 

 H1: 9دارندتیرضا.........مهیبشرکتکارکناندانشاز<µ  مشتریان 

:آمدهاست4-12درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 

 بیمه های شرکتبرای بررسی رضایت مشتریان از دانش کارکنان  tین نتایج آزمون میانگ: 4-12جدول 

 آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف
 مقدار بحرانی

 %(35با سطح اطمینان )
 نتیجه آزمون

 رضایتدارند1564 21.2 ایران1

 رضایتدارند1564 18.2 آسیا2

 رضایتدارند1564 96.4 البرز9

 ندرضایتدار1564 92.2 دانا4

 رضایتدارند1564 92.9 معلم5

 رضایتدارند1564 16.1 پارسیان6

 رضایتدارند1564 22.5 رازی7

 رضایتدارند1564 95.3 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 92.7 سینا3

 رضایتدارند1564 21.1 ملت11

 رضایتدارند1564 16.5 دی11

 رضایتدارند1564 14.5 سامان12

 رضایتدارند1564 25.4 وینن19

 رضایتدارند1564 21.2 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 21.3 میهن15

 رضایتدارند1564 15.7 ما16

 رضایتدارند1564 21.1 آرمان17

 رضایتدارند1564 21.1 تعاون18

 رضایتدارند1564 21.7 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ
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بیمه،هایشرکتکهمقدارآمارهآزموندرمورددانشکارکنانشود،باتوجهبهاینمیطورکهمالحظههمان 

شود؛بهعبنارتدیگنر،کمتراست،بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی1564ازمقداربحرانییعنی

.رضایتدارند بیمههایشرکتمشتریانازدانشکارکنانکلیه

 مهیب یها شرکت (صدور) یمشتر به مناسب اطالعات ارائهاز  انیمشتر تیرضا یبررس -4-9-4

فرضیهزیررابنابیمهنامه،صدوردرزمانارائهاطالعاتمناسببهمشتریبررسیرضایتمشتریانازبرای

:کنیمآزمونمیهایبیمهبرایهریکازشرکتtاستفادهازآزمونمیانگین

 H0: µ 9رضایتندارند.........درشرکتبیمه(صدور)یطالعاتمناسببهمشتراارائهمشتریانازمتغیر≥  

 H1: µ>9رضایتدارند.........درشرکتبیمه(صدور)یارائهاطالعاتمناسببهمشترمشتریانازمتغیر  

:آمدهاست4-19درجدولtآمدهازآزمونمیانگینبدستنتای 

 

 برای بررسی رضایت مشتریان از  tن نتایج آزمون میانگی: 4-19جدول 

 بیمه های شرکت س به تفکیکصدوردر زمان  ارائه اطالعات مناسب به مشتری

 آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف
 مقدار بحرانی

 %(35با سطح اطمینان )
 نتیجه آزمون

 رضایتدارند1564 5.8 ایران1

 رضایتدارند1564 3.7 آسیا2

 ایتدارندرض1564 25.1 البرز9

 رضایتدارند1564 6.5 دانا4

 رضایتدارند1564 14.1 معلم5

 رضایتدارند1564 7.4 پارسیان6

 رضایتدارند1564 8.6 رازی7

 رضایتدارند1564 17.5 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 6.4 سینا3

 رضایتدارند1564 19.2 ملت11
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 آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 
 مقدار بحرانی

 %(35با سطح اطمینان )
 نتیجه آزمون

 رضایتدارند1564 3.7 دی11

 رضایتدارند1564 9.5 امانس12

 رضایتدارند1564 15.2 نوین19

 رضایتدارند1564 13.6 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 3.1 میهن15

 رضایتدارند1564 11.3 ما16

 رضایتدارند1564 4.1 آرمان17

 رضایتدارند1564 9.4 تعاون18

 رضایتدارند1564 11.3 سرمد13

اتتحقیقمحاسب:ماخذ

در«(صدور)یاطالعاتمناسببهمشترارائه»متغیربرایشود،مقدارآمارهآزمونطورکهمالحظهمیهمان

بیشتراست،بنابراینفرضصفرردوفنرضمقابنلتاییند1564بیمهازمقداربحرانییعنیهایشرکتکلیه

هنایشنرکتدرکلینه(صدور)اسببهمشتریارائهاطالعاتمنشود؛بهعبارتدیگر،مشتریانازوضعیتمی

.بیمهرضایتدارند

در زمان  ارائه اطالعات مناسب به مشتریاز های بیمه  شرکتبررسی رضایت مشتریان  -5-9-4

  خسارت

فرضنیهزینررابنا،خسارتاندرزمانوقوعارائهاطالعاتمناسببهمشتریازبرایبررسیرضایتمشتریان

:کنیمآزمونمیهایبیمهبرایهریکازشرکتtانگیناستفادهازآزمونمی

 H0:µ 9رضایتندارند........درشرکتبیمه(خسارت)یاطالعاتمناسببهمشترارائهمشتریاناز≥    

 H1: µ>9رضایتدارند.........درشرکتبیمه(خسارت)یمشتربهمناسباطالعاتارائهمشتریاناز   

 :آمدهاست4-14درجدولtآزمونمیانگینآمدهازبدستنتای 
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 برای بررسی رضایت مشتریان از ارائه اطالعات مناسب به مشتری tنتایج آزمون میانگین : 4-14جدول  

 بیمه های شرکت( خسارت)

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 ارندرضایتد1564 8.3 ایران1

 رضایتدارند1564 15.4 آسیا2

 رضایتدارند1564 16.7 البرز9

 رضایتدارند1564 11.1 دانا4

 رضایتدارند1564 12.5 معلم5

 رضایتدارند1564 8.8 پارسیان6

 رضایتدارند1564 14.1 رازی7

 رضایتدارند1564 11.3 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 2.4 سینا3

 رضایتدارند1564 7.1 لتم11

 رضایتدارند1564 8.3 دی11

 رضایتدارند1564 9.2 سامان12

 رضایتدارند1564 8.2 نوین19

 رضایتدارند1564 15.7 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 2.8 میهن15

 رضایتدارند1564 5.8 ما16

 رضایتدارند1564 9.6 آرمان17

 رضایتدارند1564 4.9 تعاون18

 رضایتدارند1564 8.7 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

درکلینه(خسارت)ارائهاطالعاتمناسببهمشتری،مقدارآمارهآزموندرموردوضعیتمتغیرطبقجدول

شود؛بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی؛بیشتراست1564ازمقداربحرانییعنی بیمههایشرکت
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

درکلینه،خسنارتدرزمانوقوعارائهاطالعاتبهمشتریوضعیتمناسببودنعبارتدیگر،مشتریانازبه 

.رضایتدارند بیمههایشرکت

 بیمه های شرکتتوسط  رسیدگی به شکایاتبررسی رضایت مشتریان از  -1-9-4

یعنیسایرافراد.اندسخدادهنفربهسوالمربوطبهرسیدگیبهشكایتپا1845شونده،ازمیانافرادمصاحبه

بیمنهانجنامهنایشنرکتتازمانانجامتحقیقودربازهزمانیموردنظر،شكایتیاز،کلیاینمطالعهنمونه

رسنیدگیبنهفرضیهزیربرایبررسنیرضنایتمشنتریاناز،نفری1845برمبنایتعدادنمونهلذا.اندنداده

:آزمونشدهاستtدهازآزمونمیانگینبیمهبااستفاهایشرکتشكایاتتوسط

 H0: µ ≤9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتدراتیشكابهیدگیرساز  مشتریان 

 H1: µ >9دارندتیرضا.........مهیبشرکتدراتیشكابهیدگیرساز  مشتریان 

:آمدهاست4-15درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

برای بررسی رضایت مشتریان از رسیدگی به شکایات توسط  tایج آزمون میانگین نت: 4-15جدول 

 بیمه های شرکت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 رضایتدارند1564 6.4ایران1

 رضایتدارند1564 14.9 آسیا2

 رضایتدارند1564 13.6 البرز9

 رضایتدارند1564 21.4 دانا4

 رضایتدارند1564 4.6 معلم5

 رضایتدارند1564 11.9 پارسیان6

 رضایتدارند1564 14.6 رازی7

 رضایتدارند1564 21.3 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 16.1 سینا3

 رضایتدارند1564 3.5 ملت11

 رضایتدارند1564 8.4 دی11

 رضایتدارند1564 9.1 سامان12
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 رضایتدارند1564 7.1 نوین19

 رضایتدارند1564 14.9 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 14.3 میهن15

 رضایتدارند1564 7.1 ما16

 رضایتدارند1564 7.6 آرمان17

 رضایتدارند1564 14.1 تعاون18

 رضایتدارند1564 12.1 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

درکلینه،رسیدگیبهشكایاتزیرشاخصباتوجهبهاینكهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتقجدول،طب

بیمه،فرضصفرردهایشرکتبنابراینبرایهمه؛بیشتراست1564بیمهازمقداربحرانییعنیهایشرکت

بیمنههنایشرکتایاتکلیهبهعبارتدیگر،مشتریانازمتغیررسیدگیبهشك.شودوفرضمقابلتاییدمی

.رضایتدارند

 مبلغ خسارت دریافتیمشتریان از مالی بررسی رضایت  -7-9-4

،فرضنیهزینررابنااسنتفادهازبیمههایشرکتازمبلغخسارتدریافتیمشتریانمالیرضایتبرایبررسی

:کنیمآزمونمیبرایهریکازشرکتهایبیمهtآزمونمیانگین

 H0: µ 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکت(یافتیمبلغخسارتدر)یمالتیرضاریمتغازریانمشت≥    

 H1:  µ >9دارندتیرضا.........مهیبشرکتدر(یافتیمبلغخسارتدر)یمالتیرضاریمتغازمشتریان   

:آمدهاست4-16درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 یافتیدر خسارتمبلغ مشتریان از مالی برای بررسی رضایت  tمون میانگین نتایج آز: 4-11جدول 

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 رضایتدارند1564 7.9 ایران1

 رضایتدارند1564 11.6 آسیا2

 رضایتدارند1564 12.9 البرز9
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 دارندرضایت1564 8.9 دانا4

 رضایتدارند1564 6.3 معلم5

 رضایتدارند1564 5.6 پارسیان6

 رضایتدارند1564 19.4 رازی7

 رضایتدارند1564 19.9 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 3.8 سینا3

 رضایتدارند1564 2.3 ملت11

 رضایتدارند1564 11.1 دی11

 رضایتدارند1564 4.3 سامان12

 رضایتدارند1564 8.1 یننو19

 رضایتدارند1564 11.8 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 11.4 میهن15

 رضایتدارند1564 9.1 ما16

 رضایتدارند1564 7.7 آرمان17

 رضایتدارند1564 11.1 تعاون18

 رضایتدارند1564 8.2 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

مبلنغخسنارت)کهمقدارآمارهآزموندرمنوردوضنعیتمتغینررضنایتمنالی،باتوجهبهاینطبقجدول

بیشتراست،بنابراینفرضصنفرردوفنرضمقابنل1564بیمه،ازمقداربحرانییعنیهایشرکت(دریافتی

شنرکتمبلغخسارتدریافتینظرمالی،ازازهایبیمهکلیهشرکتشود؛بهعبارتدیگر،مشتریانتاییدمی

.یمه،رضایتدارندب
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 حق بیمه پرداختیمشتریان از مالی بررسی رضایت  -6-9-4 

بیمنه،فرضنیهزینررابنااسنتفادهازآزمنونهایشرکتحقبیمهپرداختیبرایبررسیرضایتمشتریاناز

:کنیمآزمونمیهایبیمهبرایهریکازشرکتtمیانگین

 H0: 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتدر(پرداختیحقبیمه)رضایتمالیمتغیرازمشتریان≥µ  

 H1: µ>9دارندتیرضا.........مهیبشرکتدر(حقبیمهپرداختی)رضایتمالیمتغیرازمشتریان   

:آمدهاست4-17درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 

 

 شتریان از حق بیمه پرداختی ممالی برای بررسی رضایت  tنتایج آزمون میانگین : 4-17جدول 

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 رضایتدارند1564 12.2 ایران1

 رضایتدارند1564 11.1 آسیا2

 رضایتدارند1564 17.6 البرز9

 رضایتدارند1564 14.5 دانا4

 رضایتدارند1564 16.4 معلم5

 رضایتدارند1564 7.3 پارسیان6

 رضایتدارند1564 14.5 رازی7

 رضایتدارند1564 27.7 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 13.2 سینا3

 رضایتدارند1564 11.1 ملت11

 رضایتدارند1564 12.6 دی11

 رضایتدارند1564 15.4 سامان12

 رضایتدارند1564 21.9 نوین19

 رضایتدارند1564 3.5 رگادپاسا14
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 رضایتدارند1564 21.4 میهن15

 رضایتدارند1564 11.1 ما16

 رضایتدارند1564 14.1 آرمان17

 رضایتدارند1564 18.9 تعاون18

 رضایتدارند1564 14.6 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

حق)هآزموندرموردوضعیتمتغیررضایتمالیشود،باتوجهبهاینكهمقدارآمارکهمالحظهمیطورهمان

بیشتراست،بننابراینفنرضصنفرردوفنرض1564بیمه،ازمقداربحرانییعنیهایشرکت(بیمهپرداختی

بنهازحقبیمهپرداختنیهایبیمهموردبررسی،همهشرکتشود؛بهعبارتدیگر،مشتریانمقابلتاییدمی

.ارنددمالیرضایتبیمههایشرکت

در زمان صدور بیماه   ای سرعت در انجام امور بیمه و سادگی بررسی رضایت مشتریان از -3-9-4

 بیمه های شرکتتوسط  نامه

فرضنیهزینربنااسنتفادهازآزمنونبیمنه،هایشرکتاینمتغیربهتفكیکبرایبررسیرضایتمشتریاناز

:ارایهشدهاست4-18جدولنتای آندرآزمونشدهوهایبیمهبرایهرکدامازشرکتtمیانگین

 ≤9H0: µندارندرضایت.........بیمهشرکتدرنامهبیمهصدورزماندرایبیمهامورانجامدرسرعتوسادگیازمشتریان

 H1: 9رضایتدارند.....درزمانصدوربیمهنامهدرشرکتبیمهایبیمهمشتریانازسادگیوسرعتدرانجامامور< µ  

 

 برای بررسی رضایت مشتریان tنتایج آزمون میانگین : 4-16جدول 

 بیمه های شرکتهر یک از در زمان صدور بیمه نامه توسط  ای بیمهاز سادگی و سرعت در انجام امور  

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 تدارندرضای1564 97.1 ایران1

 رضایتدارند1564 91.4 آسیا2

 رضایتدارند1564 46.5 البرز9

 رضایتدارند1564 51.6 دانا4
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 رضایتدارند1564 49.1 معلم5

 رضایتدارند1564 92.8 پارسیان6

 رضایتدارند1564 48.2 رازی7

 رضایتدارند1564 59.9 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 51.2 سینا3

 رضایتدارند1564 99.5 ملت11

 رضایتدارند1564 59.9 دی11

 رضایتدارند1564 99.1 سامان12

 رضایتدارند1564 41.3 نوین19

 رضایتدارند1564 45.4 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 95.2 میهن15

 رضایتدارند1564 91.3 ما16

 رضایتدارند1564 25.2 آرمان17

 رضایتدارند1564 22.7 ونتعا18

 رضایتدارند1564 29.1 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

درزمنانایبیمنه،مقدارآمارهآزموندرموردوضعیتمتغیرسادگیوسنرعتدرانجنامامنورطبقجدول

فرردوبیشتراست،بنابراینفرضصن1564مقداربحرانییعنیازبیمههایشرکتصدوربیمهنامه،درهمه

ازسادگیوسرعتدرانجامامورهایبیمهکلیهشرکتشود؛بهعبارتدیگر،مشتریانفرضمقابلتاییدمی

.نامهرضایتدارنددرزمانصدوربیمهایبیمه
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

در زماان پرداخات    ای سرعت در انجام امور بیمهو سادگی بررسی رضایت مشتریان از  -11-9-4 

 بیمه های شرکتتوسط خسارت 

درزمناندریافنتخسنارتازایسنادگیوسنرعتدرانجنامامنوربیمنهرضنایتمشنتریانازبررسیرایب

آزمنونهنایبیمنهبنرایهنرینکازشنرکتtبیمه،فرضیهزیررابااستفادهازآزمونمینانگینهایشرکت

:کنیممی

 H1:  9رضایتندارند.....سارتدرشرکتبیمهدرزمانپرداختخایبیمهمشتریانازسادگیوسرعتدرانجامامورµ≥   

H1: µ>9رضایتدارند.....درزمانپرداختخسارتدرشرکتبیمهایبیمهمشتریانازسادگیوسرعتدرانجامامور   

 

:آمدهاست4-13درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

ت مشتریان از سادگی و سرعت در انجام امور برای بررسی رضای tنتایج آزمون میانگین : 4-13جدول 

 بیمه های شرکتدر زمان پرداخت خسارت توسط  ای بیمه

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 رضایتدارند1564 25.4 ایران1

 رضایتدارند1564 23.5 آسیا2

 رضایتدارند1564 24.7 البرز9

 رضایتدارند1564 91.5 دانا4

 رضایتدارند1564 24.1 معلم5

 رضایتدارند1564 22.9 پارسیان6

 رضایتدارند1564 23.5 رازی7

 رضایتدارند1564 23.7 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 29.1 سینا3

 رضایتدارند1564 15.7 ملت11

 رضایتدارند1564 24.9 دی11

 رضایتدارند1564 11.1 سامان12
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی  آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 رضایتدارند1564 18.6 نوین19

 رضایتدارند1564 22.9 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 28.9 میهن15

 رضایتدارند1564 11.8 ما16

 رضایتدارند1564 15.9 آرمان17

 رضایتدارند1564 16.5 تعاون18

 رضایتدارند1564 16.6 سرمد13

اتتحقیقمحاسب:ماخذ

کهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتمتغیرسنادگیوسنرعتدرانجنامامنور،باتوجهبهاینطبقجدول

بیشتراست،بنابراینفرضصنفرردوفنرض1564درزمانپرداختخسارت،ازمقداربحرانییعنیایبیمه

درزمنانپرداخنتایبیمنهانجامامورشود؛بهعبارتدیگر،مشتریانازسادگیوسرعتدرمقابلتاییدمی

.بیمهرضایتدارندهایشرکتخسارتتوسطکلیه

  با مشتریهای بیمه شرکتکیفیت ارتباط بررسی رضایت مشتریان از  -11-9-4

برایبررسیوضعیترضایتمشتریانازمتغیرکیفیتارتباطبامشتری،فرضیهزیررابااستفادهازآزمنون

:کنیمآزمونمییهریکازشرکتهایبیمهبراtمیانگین

 H1: µ 9رضایتندارند....درشرکتبیمهیارتباطبامشترتیفیکمشتریاناز≥  

 H1: 9رضایتدارند....درشرکتبیمهیارتباطبامشترتیفیکمشتریاناز<µ  

:آمدهاست4-21درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 ی مشتر باهای بیمه هر یک از شرکتارتباط  تیفیکبرای بررسی  tنتایج آزمون میانگین : 4-21جدول 

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف

 رضایتدارند1564 18.4 ایران1

 رضایتدارند1564 18.7 آسیا2

 رضایتدارند1564 92.1 البرز9
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 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون بیمه های شرکت ردیف 

 رضایتدارند1564 19.9 دانا4

 رضایتدارند1564 27.2 معلم5

 رضایتدارند1564 13.6 پارسیان6

 رضایتدارند1564 21.6 رازی7

 رضایتدارند1564 95.1 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 17.8 سینا3

 رضایتدارند1564 16.7 ملت11

 رضایتدارند1564 17.7 دی11

 رضایتدارند1564 16.5 سامان12

 رضایتدارند1564 28.1 نوین19

 رضایتدارند1564 92.6 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 16.7 میهن15

 رضایتدارند1564 19.9 ما16

 رضایتدارند1564 14.7 آرمان17

 رضایتدارند1564 6.3 تعاون18

 رضایتدارند1564 16.9 سرمد13

حقیقمحاسباتت:ماخذ

هایشرکتکیفیتارتباطبامشتری،باتوجهبهاینكهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتمتغیرطبقجدول

شود؛بهعبارتبیشتراست،بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی1564بیمه،ازمقداربحرانییعنی

.رضایتدارندیمهبهایشرکتدرکلیهکیفیتارتباطبامشتریدیگر،مشتریاناز

 بیمه های شرکتتبلیغات صحیح  بررسی رضایت مشتریان از -12-9-4

بیمه،فرضیهزیررابااستفادهازآزمونمیانگینهایشرکتتبلیغاتصحیحبرایبررسیرضایتمشتریاناز

tکنیمآزمونمیبرایهریکازشرکتهایبیمه:

 H0: 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتتبلیغاتصحیحازمشتریان≥µ   
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 H1: 9دارندتیرضا.........مهیبشرکتتبلیغاتصحیحازمشتریان<µ  

:آمدهاست4-21درجدولtنتای بدستآمدهازآزمونمیانگین

 

 بیمه های شرکتبرای بررسی رضایت مشتریان از تبلیغات صحیح  tنتایج آزمون میانگین : 4-21جدول 

 نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون بیمهشرکت های  ردیف

 رضایتدارند1564 6.4 ایران1

 رضایتدارند1564 3.8 آسیا2

 رضایتدارند1564 29.8 البرز9

 رضایتدارند1564 14.8 دانا4

 رضایتدارند1564 15.4 معلم5

 رضایتدارند1564 8.4 پارسیان6

 رضایتدارند1564 12.5 رازی7

 رضایتدارند1564 14.2 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 12.3 سینا3

 رضایتدارند1564 8.1 ملت11

 رضایتدارند1564 12.4 دی11

 رضایتدارند1564 6.1 سامان12

 رضایتدارند1564 11.1 نوین19

 رضایتدارند1564 15.2 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 14.1 میهن15

 رضایتدارند1564 8.7 ما16

 رضایتدارند1564 9.3 آرمان17

 رضایتدارند1564 9.1 تعاون18

 رضایتدارند1564 14.2 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

کهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتتبلیغاتصنحیحکلینهشود،باتوجهبهاینطورکهمالحظهمیهمان

شود؛بیشتراست،بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی1564بیمه،ازمقداربحرانییعنیهایشرکت

.بیمهرضایتدارندهایشرکتبهعبارتدیگر،مشتریانازتبلیغاتصحیحکلیه
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 بیمه های شرکت محیط فیزیکیبررسی رضایت مشتریان از  -19-9-4 

بیمهفرضیهزیررابااستفادهازآزمنونهایشرکتمحیطفیزیكیبرایبررسیوضعیترضایتمشتریاناز

:کنیمآزمونمیهایبیمهبرایهریکازشرکتtمیانگین

 H : 9ندارندتیرضا.........مهیبشرکتمحیطفیزیكیازمشتریان≥µ  

 H1: µ>9دارندتیرضا.........مهیبشرکتمحیطفیزیكیازمشتریان   

:آمدهاست4-22درجدولtمدهازآزمونمیانگیننتای بدستآ

 بیمه های شرکتبرای بررسی رضایت مشتریان از محیط فیزیکی  tنتایج آزمون میانگین : 4-22جدول 

بیمه های شرکت ردیف  نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون 

 رضایتدارند1564 29.6 ایران1

 رضایتدارند1564 22.1 آسیا2

 رضایتدارند1564 24.6 البرز9

 رضایتدارند1564 24.6 دانا4

 رضایتدارند1564 91.1 معلم5

 رضایتدارند1564 26.9 پارسیان6

 رضایتدارند1564 95.5 رازی7

 رضایتدارند1564 99.2 کارآفرین8

 رضایتدارند1564 25.4 سینا3

 یتدارندرضا1564 14.1 ملت11

 رضایتدارند1564 26.3 دی11

 رضایتدارند1564 15.1 سامان12

 رضایتدارند1564 21.7 نوین19

 رضایتدارند1564 91.9 پاسارگاد14

 رضایتدارند1564 24.4 میهن15
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بیمه های شرکت ردیف   نتیجه آزمون %(35با سطح اطمینان )مقدار بحرانی   آماره آزمون 

 رضایتدارند1564 21.1 ما16

 رضایتدارند1564 22.8 آرمان17

 رندرضایتدا1564 25.4 تعاون18

 رضایتدارند1564 21.7 سرمد13

محاسباتتحقیق:ماخذ

هنایشنرکتکهمقدارآمارهآزموندرموردوضعیتمتغیرمحیطفیزیكیکلینه،باتوجهبهاینطبقجدول

شود؛بهعبارتاست،بنابراینفرضصفرردوفرضمقابلتاییدمی1564بیمه،بیشترازمقداربحرانییعنی

.بیمهرضایتدارندهایشرکتکلیهمحیطفیزیكییانازدیگر،مشتر

به تفکیک هر یاک از   مهیب موسساتاز هر یک از  تیرضا نیانگیم یا سهیمقا لیتحل -4-4

 های رضایتمندیشاخص
یرهنایمتغهنایبیمنهبنهتفكینکهنرینکازازهریکازشرکتتیرضاسطحنیانگیم،4-29جدولدر

یبندجمعیبرادرسطرآخرنیز.استشدهارائهبرمبنایطیفلیكرتندیمرضایتشاخصدهندهلیتشك

.استشدهاستفادهمهیبهایشرکتسادهنیانگیمازمه،یبصنعتکلدررشاخصیزکیتیوضع

سننجیمشنتریانبیمنهبنرایهمنه،میانگینکلمتغیرهنایمنوردارزینابیدررضنایت4-29طبقجدول

اساسنتای اینجدول،میانگینرتبهسطحرضایتبر.باشدمی868/9ی،برابربابیمهموردبررسهایشرکت

هست؛بنابراینمشتریانازخندمات9همهمتغیرهایشاخصرضایتدرهمهموسساتبیمهبزرگترازعدد

اریکهالبتهاینامردرجداولقبلیدرقالبآزمونفرضآمهمهموسساتبیمهرضایتنسبیدارندایبیمه

،نامنهبیمنهمتغیرهناییماننندسنادگیوسنرعتصندور،بنرایطبقجندول.نیزاحرازشدtبرمبنایآماره

ازبنودهودرمقابنل،مینزانرضنایتمندیسطحرضایتبیشتر،محیطفیزیكیپاسخگویی،دانشکارکنانو

العناتبنهمشنتریدرارائنهاطومتغیرهاییمانندرضایتمالیدردریافتخسارت،رسنیدگیبنهشنكایات

.است،کمترازسایرمتغیرهابودهپرداختخسارتوتبلیغاتصحیح

ترینامتینازکسنبشنده،بنابارنگسبزوپایین،باالترینامتیازکسبشدهدرهرشاخص4-29درجدول

شناخصزیر9آسیا،البرزوتعاون،هرکدامدربیمههایشرکتطبقجدول،.رنگنارنجیمشخصشدهاند

البتهشرکتبیمهالبرز،دردوشاخصرضایتمالیرتبنهآخنررا.اندرابهخوداختصاصدادهباالترینامتیاز

باتفاوتیدرخصوصکمترینامتیازاتنیزبایدگفتکهشرکتبیمهآرمان.نیزبهخوداختصاصدادهاست

تمندی،کمتنرینامتینازرابنهخنودزیرشاخصتشكیلدهنندهرضنای8هایبیمه،درفاحشباسایرشرکت
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ترینامتیازرابنهخنوداختصناصدادهپایینمندیکلینیزاختصاصدادهوهمراهباآن،درمجموعرضایت 

.است

 یها رشتهبه تفکیک  مهیب موسسات انیمشتر مندی رضایت سطح یا سهیمقا لیتحل -5-4

  ای بیمه
هنایبیمنهرافنراهمبیمهبنهتفكینکرشنتههایشرکتمندی،امكانمقایسهتقریبیرضایت4-24جدول

پنول،ما،یهواپ،یکشتهمچونیهایرشتهدربهدلیلکمبوددادهالبتههمانطورکهقبالتاکیدشد،.کندمی

مقایسنهوضنعیتایینا،نمونهاینتحقیقبنرایمقایسنهبنینرشنتهعمرمهیبوریسا،یانرژونفتاعتبار،

جندولطبق)نمونهحجمگرفتننظربادردیبارهایتفسوهایفوقمناسبنیسترشتههایبیمهدرشرکت

،4-24طبنقجندولازتحلینل،1هایمنذکورلذابانادیدهگرفتنرشته.رندیگقرارمدنظر(9فصلدر2-9

یاولهناجایگاه9534و9537و4513بامیانگینسطحرضایت،مسئولیتومهندسیبهترتیببیمهدرمان

همچنینطبق.انددادهاختصاصخودبهراایبیمهیهاتیفعالرشتهنیبدرتاسومکسبرضایتمشتریان

در2.انندترینمینزانرضنایتمندیرابنهخنوداختصناصدادهپایین9565هایباربریبامیانگیننتای ،بیمه

گفتکهدیبازیندرمانمهیبوثالثشخصمهیبای،بیمهیازپرتفوریسهمچشمگیدارایهارشتهخصوص

شنخصمنهیبازتیرضناسنطح،یبهطورکلسطحرضایتدربیمهدرمانبیشترازبیمهشخصثالثاست؛

ایرابیمهیهاتیفعالرشتهگریدنیدربمندیرضایتسطحهشتمرتبهتیفعالرشتهنیواستینباالثالث

.استهبهخوداختصاصداد

 یبند جمع

رضایتمشتریان،هایتشكیلدهندهشاخصمولفهحاصلازبررسیوارزیابیکلیوضعیتنتای موع،درمج

مشتریانرضایتنسبیازموسسناتبیمنهنتای بیانگرآناستکه.خالصهکرد4-29درجدولتوانرامی

وطبنهشنرکتمندیمربوطبهشرکتبیمهآرمانوبیشترینسطحرضایتمربکمترینسطحرضایت.دارند

.است9538و9561میانگینسادهرتبهسطحرضایتدرایندوشرکتبیمهبهترتیب.بیمهآسیااست

بیمه،هایشرکتمندیمشتریاندربینکلیهازبینمتغیرهایموردارزیابیدرزمینهسنجشسطحرضایت

طیمحن،خوگی،دانشکارکننانپاسوسرعتصدور،یسادگچونهاییهمرضایتمشتریانازشاخصمیزان

در.هایمذکوررضایتبیشتریدارندستومشتریانازگزارها4بیشترازوکیفیتارتباطبامشتریفیزیكی

هاییمانندرضایتمالیدردریافتخسارت،رسیدگیبنهمشتریانازعملكردموسساتبیمهدرگزاره،مقابل

بننابراین.اندرضایتکمتریازخودنشانداده،میزاندرخسارتشكایاتوارائهاطالعاتمناسببهمشتری

مندیمربوطهایرضایتبیمهاهتمامبیشتریبهکسبرضایتمشتریاندرشاخصهایشرکتالزماستکه

.مرحلهپرداختخسارتورسیدگیبهشكایاتداشتهباشندبه

                                                                                                                                                                                     
سطحمیانگینباعمربیمهو45526رضایتسطحرتبهمیانگینداشتنباانرژیونفتبیمههایرشتهشده،ارزیابیمحدودهایپرسشنامهدر 1

.اندگرفتهقراردرمانبیمهازباالتر45915رضایت

 .مندیمربوطبهبیمهکشتیاستکهبهدلیلتعدادبسیاراندكپرسشنامهتكمیلشدهبرایآن،نادیدهگرفتهشدهاستسطحرضایتکمترینالبته 2
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 ت بیمه کشورهای فعال در صنع مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 


 (طیف لیکرت)های تشکیل دهنده رضایتمندی های بیمه به تفکیک شاخص شرکتبررسی میانگین رضایت مشتریان از هر یک از : 4-29جدول 

 شرکت

 مهیب

 نامه مهیب طیتناسب شرا

 یمشتر ازیبا ن

پاسخ

 ییگو

دانش 

 کارکنان

ه بارائه اطالعات مناسب 

 (صدور) یمشتر

ه بارائه اطالعات مناسب 

 (خسارت) یمشتر

 به یدگیرس

 اتیشکا

مبلغ ) یمال تیرضا

 (یافتیدر خسارت

حق ) یمال تیرضا

 (یپرداخت مهیب

و  یسادگ

 (صدور)سرعت 

و سرعت  یسادگ

 (خسارت)

 با ارتباط تیفیک

 یمشتر

 غاتیتبل

 حیصح

 طیمح

 یکیزیف

 یکل شاخص

  تیرضا

 9.34 4.13 9.68 4.17 4.18 4.29 9.67 9.52 9.39 9.81 9.74 4.11 4.24 4.14 رانیا

 9.38 4.18 9.71 4.15 4.18 4.98 9.77 9.48 9.75 9.89 9.89 4.25 4.23 4.14 ایآس

 9.88 4.27 9.81 4.29 9.79 4.46 9.59 9.17 9.93 9.48 4.12 4.92 4.14 9.77 البرز

 9.37 4.17 9.81 4.16 4.15 4.92 9.84 9.47 9.86 9.72 9.88 4.27 4.29 9.37 دانا

 9.34 4.11 9.78 4.18 4.11 4.96 9.81 9.44 9.68 9.67 9.86 4.27 4.24 9.31 معلم

 9.83 4.19 9.71 4.19 9.37 4.95 9.63 9.42 9.53 9.61 9.75 4.13 4.17 9.32 انیپارس

 9.32 4.23 9.54 4.12 9.36 4.44 9.85 9.45 9.51 9.68 9.71 4.12 4.91 9.36 یراز

 9.31 4.21 9.73 4.11 9.83 4.45 9.63 9.99 9.41 9.62 9.32 4.24 4.21 9.87 نیکارآفر

 9.88 4.11 9.63 4.14 9.34 4.96 9.76 9.93 9.57 9.69 9.73 4.15 4.13 9.83 نایس

 9.31 4.11 9.63 4.16 9.39 4.97 9.75 9.98 9.64 9.69 9.82 4.17 4.21 9.83 ملت

 9.88 4.12 9.66 4.16 9.31 4.98 9.76 9.98 9.65 9.57 9.75 4.18 4.13 9.31 ید

 9.85 4.24 9.72 4.15 9.76 4.47 9.57 9.29 9.52 9.44 9.87 4.22 4.16 9.84 سامان

 9.88 4.18 9.66 4.16 9.31 4.97 9.77 9.98 9.62 9.61 9.73 4.19 4.17 9.88 نینو

 9.87 4.16 9.65 4.19 9.34 4.96 9.71 9.97 9.67 9.51 9.74 4.21 4.18 9.32 پاسارگاد

 9.87 4.17 9.67 4.16 9.31 4.96 9.76 9.93 9.61 9.53 9.76 4.19 4.17 9.88 هنیم

 9.72 4.11 9.27 9.65 9.71 4.96 9.66 9.49 9.15 9.17 9.78 4.12 4.18 9.88 ما

 9.61 9.36 9.44 9.65 9.58 4.11 9.57 9.28 9.13 9.11 9.51 4.15 9.35 9.56 آرمان

 9.85 4.22 9.67 9.76 9.69 4.51 4.19 9.62 9.16 9.98 9.34 4.21 4.13 9.71 تعاون

 9.77 4.18 9.81 9.75 9.66 4.97 9.87 9.26 9.12 9.97 9.85 4.18 4.18 9.68 سرمد

 نیانگیم

 ساده
9.671 4.162 4.173 9.613 9.547 9.511 9.966 9.745 4.916 9.675 4.111 9.171 4.191 9.616 

محاسباتتحقیق:ماخذ
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 

(یکرتل طیف) بیمه های رشته تفکیک به بیمه های شرکت از مشتریان رضایت سطح مقایسه: 4-24 جدول

 بیمه شرکت 
 آتش

 سوزی
 باربری

 حوادث

 راننده
 حوادث

 بدنه

 اتومبیل

 شخص

 ثالث
 مسئولیت مهندسی هواپیما کشتی درمان

 و نفت

 انرژی
 سایر

 عمر

 (زندگی)

 4.96 ایران
 

9.81 9.87 9.75 9.68 9.24 
  

4.12 4.14 
  

4.45 

 4.22 9.31 9.37 9.75 9.31 9.78 4.17 آسیا
  

4.18 4.16 
   

 9.29 4.56 9.36 9.38 9.72 9.39 9.76 9.33 البرز
 

9.74 4.12 
 

9.75 
 

 9.36 دانا
 

9.39 9.79 9.88 9.87 4.46 
  

9.39 9.37 
   

 4.95 9.31 9.86 9.75 9.88 9.74 9.32 معلم
  

9.38 4.17 
   

 4.25 9.32 9.85 9.75 9.87 9.61 9.79 پارسیان
   

4.11 
   

 4.25 9.34 9.85 9.74 9.85 9.65 9.72 رازی
 

9.26 9.38 4.13 4.59 
 

4.16 

 9.78 4.21 4.19 9.83 9.77 9.88 9.61 9.72 کارآفرین
 

4.14 4.17 
   

 4.18 9.33 9.87 9.76 9.31 9.69 9.71 سینا
  

9.87 4.14 
   

 4.18 4.11 9.86 9.76 9.31 9.74 9.63 ملت
  

9.35 9.38 
   

 4.14 9.36 9.86 9.77 9.34 9.79 9.63 دی
   

9.38 
   

 9.67 سامان
 

9.32 9.77 9.86 9.36 4.11 9.61 
  

9.32 
 

9.88 
 

 4.17 9.38 9.85 9.78 9.31 9.76 9.67 نوین
  

9.37 9.31 
   

 9.68 پاسارگاد
 

9.31 
 

9.86 4.11 
    

9.31 
   

 9.33 4.11 9.86 9.75 9.31 9.77 9.68 میهن
  

9.33 9.83 
   

 9.67 9.55 9.63 4.96 9.19 9.51 ما
   

4.16 4.16 
   

 9.48 آرمان
 

9.71 9.68 9.41 9.71 9.17 
   

9.71 
   

 تعاون
  

9.79 
 

9.47 9.69 4.11 
 

4.89 9.56 9.78 
   

 9.51 سرمد
 

9.79 
 

9.64 9.68 4.24 
   

9.81 
   

 4.915 9.614 4.521 9.376 9.342 4.146 9.596 4.137 9.664 9.735 9.752 9.634 9.151 9.719 ساده میانگین

محاسباتتحقیق:اخذم
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 

 

 یریگ جهینت: پنجم فصل

 

 : پنجم فصل

 گیری نتیجه
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 مقدمه

آوریدرکلیهمراحلتحقیقحاضر،پژوهشگراندرنظرداشتندتابااشرافبرتمامیجوانبامنروبناجمنع

شواهدوقراینموجودواستفادهازفنونآماریپذیرفتهشده،بهنتایجیدستیابندکنهتناحندامكنانبنه

اسناستندوین.مندیازصنعتبیمهوصحتارزیابیمتغیرهنایتحقینقنزدینکباشندهایرضایتواقعیت

فرضیاتاینتحقیق،مدلمفهومیپژوهشبودکهدرفصولپیشنین،ابعنادوجزئیناتآنمنوردبررسنیو

منندیبررسنیوسننجشسنطحرضنایتایننپنژوهش،اصلیازانجنامهدف.تجزیهوتحلیلقرارگرفت

توانبهمواردیچنونبودهاستوازاهداففرعیآنمیفعالدرصنعتبیمهکشورهایشرکتانیمشتر

هابنابیمهبهتفكیکهرشرکتومقایسهآنهایشرکتاندازهگیریومقایسهسطحرضایتمشتریان

.هماشارهکرد

 متغیرهای ارزیابی شده در تحقیق -1-5

هایوشاخصرهایمتغشد،دادهحیتوضچهارموسومصلفکهدریهایروشازاستفادهباحاضر،قیتحقدر

ارائنهقیتحقیینهایالگوقالبدرطرح،دروشدهیابیارزوییشناساانیمندیمشترسطحرضایتدرموثر

:ازعبارتندانیمشترمندیرضایتسطحبرموثرهایشاخص.استشده

ازیمنالتیرضنا،یمشنتربنهمناسباطالعاتارائه،یمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسب،حیصحغاتیتبل

کارکننان،داننش،ایبیمنهوسرعتدرانجاماموریسادگخسارت،افتیدرازیمالتیرضامه،یبحقپرداخت

.مهیبشرکتیكیزیفطیمحوییپاسخگو،یمشترباارتباطتیفیکات،یشكابهیدگیرس

ایبیمنهتیفعالندیفرآمختلفمراحلبرحسبتوانیمراانیمندیمشترسطحرضایتدرموثرهایشاخص

ازیمنالتیرضناویمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسبمانندیهایشاخصمثالعنوانبه.کردیبندهدست

تیشناخصرضناكهیدرحال.موثراستنامهمهیدرمرحلهصدوربیمشترتیبرسطحرضا،مهیبحقپرداخت

هناازشناخصیبرخن.اسنتموثریمالتیرضاسطحبرخسارتپرداختمرحلهدر،خسارتافتیازدریمال

انجامدرسرعتویسادگشاخصمه،یبشرکتیكیزیفطیشاخصمح،یبهمشترییپاسخگومانندشاخص

.داردریتاثتیهمدرمرحلهصدوروهمدرمرحلهپرداختخسارتبرسطحرضاایبیمهامور

امكانرافراهمنیاایبیمهیهاتیفعالندیدرفرآانیمندیمشترهایرضایتشاخصمتفاوتیهایبنددسته

ایبیمنهتیفعالندیفرآازمرحلههردرانیمشترمندیرضایتسطحازیدرستیهایابیسازدتابتوانارزمی

نندیرآهنرمرحلنهازفدرمنندیرضنایتسنطحیدرارتقاحیصحتیریمد،حاصله یوبراساسنتاداشت؛
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

.رااعمالنمودایبیمهتیفعال

از.نیسنتندكسنانیانیمشنترمندیرضایتزانیمدرهاشاخصازکیهرینسبتیاهمکهاستذکرانیشا

و«خسنارتپرداخنتدرسنرعتویسنادگ»،«اتیبنهشنكایدگیرسن»مانندیهایشاخصان،یمشترمنظر

.خواهدبود«حیصحتغایتبل»مانندیهایشاخصازترمهم«یمالتیرضا»

درتمنامدهندمنینشنانمنه،یبصننعتکنلدرانیمشنترمندیرضایتسطحبرموثرهایشاخصیابیارز

یلیتفصن ینتناادامنهدر.انداعالمداشتهمهیبصنعتخودراازتیرضاانیمشتر،مندیهایرضایتشاخص

،منهیبهنایشنرکتکینبنهتفكمنهیبصننعتدرانیمشنترمنندیرضنایتهنایازشاخصکیهریابیارز

.شودیمارائهتیرشتهفعالکیبهتفكهایکلیرضایتمندیودهندهشاخصهایتشكیلزیرشاخص

منادی مشاتریان از خادمات     سطح رضایتلحاظ بیمه از  های شرکتخالصه عملکرد  -2-5

 ها آن

نیانگینازماسنتفادهمناسنبراهکیان،یمشترتیرضاجلبمنظرازمهیبهایشرکتعملكردیابیارزیبرا

آنلیکنهتفصناستمهیبموسساتکیبهتفكگفتهشیپهایشاخصازکیهردرانیمشترمندیرضایت

هناازبناالترینتنارتبهشنرکت5-1درجدولبرایمقایسهبهترموسساتبیمه،.شدهاستهیارا4درفصل

ارایهشده(مندیریزشاخصرضایت)هایتحقیقترینسطحمیزانرضایت،بهتفكیکهریکازمتغیرپایین

.است
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 
 یتهای رضا شاخصهای بیمه در تامین رضایت مشتریان به تفکیک هر یک از  شرکتبندی  رتبه: 5-1جدول 

 شرکت بیمه

 طیتناسب شرا

 ازیبا ن نامه مهیب

 یمشتر

 ییپاسخگو
دانش 

 کارکنان

ارائه اطالعات 

 بهمناسب 

 (صدور) یمشتر

مناسب  ارائه اطالعات

 (خسارت) یمشتر به

 به یدگیرس

 اتیشکا

 یمال تیرضا

مبلغ خسارت )

 (یافتیدر

 یمال تیرضا

 مهیبحق )

 (یپرداخت

و  یسادگ

سرعت 

 (صدور)

و  یسادگ

سرعت 

 (خسارت)

 ارتباط تیفیک

 یمشتر با

 غاتیتبل

 حیصح

 طیمح

 یکیزیف

 تیرضا

 یکل

 4 14 11 6 2 18 15 2 1 2 17 17 9 2 رانیا

 1 7 7 2 1 6 6 9 9 1 8 4 2 1 آسیا

 12 2 9 1 15 9 13 13 15 14 1 1 17 16 البرز

 2 17 2 8 9 17 4 4 2 9 4 9 5 9 دانا

 9 11 5 5 4 14 5 6 4 5 6 2 4 7 معلم

 8 8 8 15 5 16 19 8 11 3 14 3 14 5 پارسیان

 5 1 17 9 6 5 9 5 19 4 18 16 1 4 رازی

 6 5 4 4 19 4 14 15 14 8 9 5 6 14 کارآفرین

 11 19 11 19 8 15 3 3 11 7 11 12 3 11 سینا

 7 11 3 7 3 11 11 19 7 6 3 11 7 3 ملت

 3 3 15 11 11 7 11 11 6 12 15 11 11 8 دی

 15 9 6 12 14 2 17 18 12 15 5 6 16 15 سامان

 11 15 14 3 11 3 7 12 8 11 11 19 19 12 نوین

 19 18 16 14 7 11 12 14 5 19 16 8 11 6 پاسارگاد

 14 16 19 11 12 12 8 11 3 11 19 14 15 11 میهن

 18 12 13 13 16 19 16 7 18 18 12 15 12 19 ما

 13 13 18 18 13 13 18 16 17 13 13 13 13 13 آرمان

 16 4 12 16 18 1 1 1 16 16 2 7 8 17 تعاون

 17 6 1 17 17 8 2 17 13 17 7 18 18 18 سرمد
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

،1-5مهبراساسهریکازمتغیرهایتشكیلدهندهشاخصرضایتدرجدولبندیموسساتبینتای رتبه

:نشانگرآناستکه

 شنرایطتناسنبماننندیهنایشاخصدرانیمشترازمندیرضایتسطحنیشتریبکسبباآسیامهیبشرکت

در)یرمشنتبنهمناسباطالعاتارائهوسرعتعملدرپرداختخسارتویسادگی،مشترازیباننامهبیمه

خنودبنهمنهیبهنایشرکتریسانیدربراانیمشترازمندیرتبهاولسطحرضایت(خسارتپرداختزمان

.استدادهاختصاص

 استداشتهمشتریانرضایتتامیندرراعملكردترینضعیف،نوزدهمرتبهکسبباآرمانبیمهشرکت. 

 ،مکسبسطحرضایتمندیمشنتریانقنرارگرفتنهدرجایگاهچهاربیمهایرانبهعنوانشرکتبیمهدولتی

هایبیمنهاولینرتبهرادرمیانشرکت،اینشرکتدرجلبرضایتمشتریاندررسیدگیبهشكایات.است

درکسبرضایتمشتریاندرشاخصپاسخگوییبامیانگینبیمهایرانعملكرد.بهخوداختصاصدادهاست

مندیاینشرکتکهرتبهسومدراینشناخصرابنرایهایرضایتبهترازدیگرشاخص4524سطحرضایت

 .استاینشرکتبهارمغانآورده

هایرضایتمندی،برمبننایامتینازاتکسنببرایدركبهتروضعیتکلیتصنعتبیمهدرهریکازمولفه

هابهمولفهگزارششدهبود،نموداریبرایهریکاز4-29شدهازطیفلیكرتکهدرفصلقبلدرجدول

مزیتایننمودارآناستکنهوضنعیتنسنبیصننعتدرهنرینکاز.ترسیمشدهاست5-1صورتشكل

اوالرضنایتمندیمشنتریانازهنرینکازبنازیگرانطبقنمنودار،.سازدهایرضایتمندیراآشكارمیمولفه

هایبیمهرایکجامعهوانشرکتتصنعتبیمه،دامنهتغییراتبسیاراندکیدارد،بهنحویکهبهراحتیمی

البتهایندامنهتغییرات،برایمتغیریماننددانشکارکنان.همگنودارایرفتاربسیارمشابهدرنظرگرفت

هنایبیمنهدرتمامشنرکتثانیا،.کمتربودهوبرایمتغیرچالشیهمچونرسیدگیبهشكایات،بیشتراست

یمهنامه،رضایتمندیباالییراکسبکردهاندودرمقابل،همگیدرمولفهسادگیوسرعتدرزمانصدورب

شایانذکنراسنتکنهاینن.رضایتمالیازخسارتدریافتی،امتیازپایینیراکسبکردهاندشاخصیمانند

هایرضایتمندینبودهوصرفابرمبننایاشكارسنازینقناطمقایسهبهمعنایارزشیكسانهریکازمولفه

.هایبیمهانجامشدهاستوتشرکتضعفوق
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 


بیمه هایشرکت بین در رضایتمندی مختلف هایمولفه از رضایت مقایسه -5-1 شکل

مرتب5-2درجدولهایتشكیلدهندهشاخصرضایتمندی،برمبنایامتیازاتکسبشدهدرادامه،مولفه

نتنای .انندمشخصشدهمندیایرضایتهازشاخصکیدرهرآخرواولرتبههایدارایشدهاندوشرکت

:توانازاینجدولاحصانمودزیررامی

 درشاخصکلرضایتمالیدرمبلغخسارتدریافتیمربوطبهمتغیررضایت،میزانسطحکمترین

بنابراینافزایشسطحرضایتدراینمتغیرباعثافزایشسنطحرضنایتکلنیمشنتریان.استرضایتبوده

 .خواهدشد

 هاییمانندرسیدگیبهشكایاتوارائهاطالعاتپسازبحثرضایتمالیدرخسارتدریافتی،مقوله

 .دهندمناسببهمشتریدرخسارتکمترینمیزانسطحرضایترانشانمی

 میانگینسطحرضایتمالیدرحقبیمهپرداختیبیشترازمیانگینسطحرضایتمالیدردریافنت

سطحرضایتدرارائهاطالعاتمناسببهمشتریدرصندوربیمنهبیشنترازسنطحخسارتاست؛همچنین

ایننتای حاکیازآناستکهسنطح.رضایتدرارائهاطالعاتمناسببهمشتریدرپرداختخسارتاست

رضایتمشتریانازشرکتبیمه،درمرحلهپرداختخسارتکمترازسطحرضایتدرمرحلهصندوراسنتو

.زپرداختخسارتموسساتبیمهخسارتنیزرضایتکافیندارندمشتریانا

 هاییمانندسادگیوسرعتصدور،پاسنخگویی،سطحرضایتمشتریانازموسساتبیمهدرمقوله
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

.دانشکارکنانومحیطفیزیكی،درمقایسهبادیگرمتغیرهایرضایتبهنسبتبیشتراست 

 اسناسبنرینوضعیترضایتمندینیزبایندگفنتکنههایدارایبرترینیابدتردرخصوصشرکت

نامنهودانشکارکنان،ارائهاطالعاتمناسببهمشتریدرصدوربیمهمانندهایدرشاخصالبرزمهیب، ینتا

امااینشرکتبیمنهنتوانسنتهسنطحرضنایتمندیراداردرتبهاولسطحرضایتکیفیتارتباطبامشتری

رضایتمالیجلبنمایدوازاینمنظردرجایگاهآخرکسبسطحرضنایتقنرارهایمشتریانرادرشاخص

مندیدرکسبسطحرضایتاولرتبهسرمدمهیب.بیمهرازیدرشاخصمحیطفیزیكیرتبهبرتردارد.دارد

.داردتبلیغاتصحیحدر

 رضایتمندی هایمولفه از یک هر از مشتریان رضایت بندی رتبه :5-2 جدول

  مولفه هر در بدتر و برتر رتبه دارای هایشرکت سهمقای و

 آخر رتبه اول رتبه انیمشتر یمندتیرضا یهاشاخص فیرد
 تیرضا نیانگیم

 فیط یمبنا بر

 کرتیل

 95871 آرمان ایآس یمشترازینبانامهمهیبطیشراتناسب1

45182 آرمان یراز ییپاسخگو2

45173 آرمان البرز کارکناندانش9

95813 آرمان البرز (صدور)یمشتربهمناسباطالعاترائها4

95547 آرمان ایآس (خسارت)یمشتربهمناسباطالعاتارائه5

95511 سرمد رانیا اتیشكابهیدگیرس6

95988 البرز تعاون (یافتیدرخسارتمبلغ)یمالتیرضا7

95745 البرز تعاون (یپرداختمهیبحق)یمالتیرضا8

45968 آرمان تعاون (صدور)سرعتویگساد3

95875 آرمان ایآس (خسارت)سرعتویسادگ11

45111 ما البرز یمشترباارتباطتیفیک11

95671 ما سرمد حیصحغاتیتبل12

45196 آرمان یراز یكیزیفطیمح19

تحقیقمحاسبات:ماخذ

 یامهیب یهارشته در شده ارائه خدمات از انیمشتر یمندتیرضا سطح سهیمقا -9-5

 مختلف
برداریبهمنظورحداکثربهرهای،ضمنتاکیدمجددبرعدمتناسبنمونهاینتحقیقبرایمقایسهبینرشته

ایبیمنهرشتههربازاریسهمنكهیتوجهبهابا.شودهایتكمیلشده،اینمقایسهنیزانجاممیازپرسشنامه
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

شناخصیوزنننیانگینمگیری،برایتصحیحبخشیازتورشنمونه،ستمتفاوتازهما،مهیحقبدیدرتول 

مهیدرحقبتیفعالرشتهمحاسبه،سهمنیوزنهادرا.هایمختلفمحاسبهشدهاسترشتهدرمندیرضایت

.استمهیبصنعتیدیتول

 ای های بیمه در رشته یانمشتر مندی یترضامقایسه شاخص  :5-9 جدول

 یدیتول یمهحق ب در شتهر یسهم بازار بر مبنای 

   (درصد)وزن هر رشته  نمونه تعداد رضایت شاخص کلی رشته فعالیت
 شاخص رضایت

1وزن هر رشته*
 

 15172 156 1 4559 نفتوانرژی

 15156 9562 11 4591 عمر

 15375 2958 41 451 درمان

 15149 1515 2 4515 هواپیما

 15258 6543 243 9538 مسئولیت

 15161 1555 16 9534 مهندسی

 15185 4575 2155 9583 حوادثراننده

 15568 41598 2341 9588 شخصثالث

 15119 1517 2 9581 سایر

 15915 8519 485 958 بدنهاتومبیل

 15179 4553 935 9576 آتشسوزی

 15156 1548 218 9575 حوادث

 15146 1525 42 9565 باربری

 15148 1595 4 9554 کشتی

 صنعت بیمه
9.39 

(میانگین ساده)  
 111 511س1

9.35 

 (میانگین وزنی)

1932سالیدیتولیمهحقبیآنرشته،برمبنایسهمبازاریوزنهررشتهبرمبنایت،شاخصرضایوزنیانگینممحاسبهیبرا

.محاسبهشدهاست

محاسباتتحقیق:ماخذ

صنعتهایفعالیترشتهدیگربایسهمقادر«کشتیبیمه»مندیرضایتسطحمیانگین،5-9جدولطبق

است؛انرژیونفتبیمهفعالیترشتهبهمربوطمندیرضایتسطحبیشترین.داردقرارپایینرتبهدربیمه،

پرتفویدررشتهدواینپایینسهمبهتوجهباالبته.است4559بابرابررشتهایندررضایتسطحشاخص

بابایدنتیجهاینآنها،برایشدهتكمیلهایپرسشنامهپایینعدادتبالتبع،وبیمههایشرکتریسک

.شوداستفادهاحتیاط

                                                                                                                                                                                     
.نیستتحلیلقابلتنهاییبهواستشدهارایهآخرسطردرایرشته-وزنیمیانگینمحاسبهبرایصرفاشده،هایالیتآخرستوندو 1
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

بیمنهحنقکنلازدرصد4159کهباشدمی9588ثالثشخصبیمهفعالیترشتهدرمندیرضایتمیانگین 

رضنایتکسنب(هشنتمرتبنه)رشنتهاینرتبهبهتوجهبا.استفعالیترشتهاینبهمربوطبازاردرتولیدی

آن،بنودناجباریبهتوجهبابیمهصنعتبیمهحقتولیددرآننسبیاهمیتوای،بیمهرشتههرمشتریان

رامشنتریانرضایتهارشتهسایراندازهبهاندنتوانستهبیمهموسساترشته،ایندرکهداشتاظهارتوانمی

 .نمایندجلب

 مهیب یها شرکت شده ارائه اتخدم از انیمشتر تیرضا یوزن نیانگیم -4-5

 بیمه های شرکت از مشتریان رضایت میانگین: 5-4 جدول

 تولیدی بیمه حق مبنای بر آنها بازاری سهم و

 شاخص رضایت نام شرکت
حق از بازار برمبنای سهم 

 )%( بیمه تولیدی

وزن هر شرکت 

 (درصد)

 شاخص رضایت

 وزن هر شرکت* 

 1.786 45.98 49.51 9.34 ایران

 1.419 11.12 3.71 9.38 آسیا

 1.227 5.84 5.61 9.88 البرز

 1.263 6.78 6.51 9.37 دانا

 1.174 1.88 1.81 9.34 معلم

 1.215 5.59 5.91 9.83 پارسیان

 1.161 1.56 1.51 9.32 رازی

 1.191 9.94 9.21 9.31 کارآفرین

 1.198 9.55 9.41 9.88 سینا

 1.179 1.88 1.81 9.31 ملت

 1.192 1.89 1.81 9.88 دی

 1.152 1.96 1.91 9.85 سامان

 1.179 1.88 1.81 9.88 نوین

 1.121 9.19 9.11 9.87 پاسارگاد

 1.163 1.77 1.71 9.87 میهن

 1.191 1.89 1.81 9.72 ما

 1.198 1.14 1.11 9.61 آرمان

 1.112 1.15 1.15 9.85 تعاون

 1.114 1.11 1.11 9.77 سرمد

  صنعت بیمه
9.616 

(میانگین ساده)  
35.65 111 

9.736 

(میانگین وزنی)  

یمهحقبیبرمبنایسهمآنشرکتازجامعهموردبررسیبرمبناشرکتی،–یوزنیانگینمحاسبهمیوزنهرشرکتبرا

.محاسبهواعمالشدهاستیدیتول

محاسباتتحقیق:ماخذ



 

 

112 

112 

112 

112 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

برامااند،شدهحذفآماریجامعهازشدبیانتحقیقابتدایدرکهدالیلیبهبنابیمهشرکتچندیناگرچه 

.گینردمنیبنردررابیمنهبنازارکنلازدرصند35585ارزیابی،موردآماریجامعهتولیدی،بیمهحقمبنای

سنهم،(آزادمناطقدرفعالبیمههایشرکتوکوثرتوسعه،)تحقیقآماریجامعهازشدهحذفهایشرکت

خصوصدرآمدهدستبهنتای حساسیتتحلیلبرای.دارندبیمهحقتولیددرورکشبیمهصنعتازاندکی

طبنقکنه)بیمنههنایشنرکتازمنندیرضایتسادهمیانگینکناردربیمه،صنعتازرضایتمندیمیانگین

سنهممبننایبنرنینزبیمههایشرکتازرضایتوزنیمیانگین،(استآمدهدستبه95868بابرابرجدول،

.است95738بابرابرکهاستشدهمحاسبه1932سالدرتولیدیبیمهحقدرآنهاریبازا

بیمه از نظر میزان رضایت مشتریان  های شرکتبندی هریک از  رتبه و سطح -5-5

و1931هایدرسالهارتبهشرکتو،شاخصرضایتبیمههایشرکتوضعیتایتحلیلمقایسهبهمنظور

 :شودنتایجیبهشرحزیرازاینجدولمستفادمی.ندباهممقایسهشدها5-5لمطابقجدو1939سال

 افزایشیافتهاستو1931نسبتبهسال1939هایبیمهدرسالبهطورکلیرضایتازشرکت

 استکهمی9586به9561میانگینآناز اهمیتدادنبیشترشرکترسیده هایبیمهبهتواندناشیاز

گذارانازگذارانوتالشدرجلبرضایتآنهاونیزتكمیلاطالعاتوتعدیلانتظاراتبیمههنیازهایبیم

 .هایبیمهباشدشرکت

 مندیصعودکردهاستشرکتبیمهآسیاازرتبهپنجمبهرتبهاولرضایت. 

 سال دهمدر رتبه ایراناز کرده1931بیمه کسبرضایتمشتریانصعود در چهارم جایگاه به

 .است

 دشوارتریدرنسبتامندیمشتریان،راههایتازهتاسیسازنظرتامینرضایترسدشرکتبهنظرمی

دارند پیش . در که چرا رتبهاین شرکتهایجدول، به آرمانهایآخر مانند نوپایی و سرمد تعاون،

 .استاختصاصیافته

 دارندقرارثابتینسبتادامنهدریهمگونبودهچشمگیربیمههایشرکتبینتفاوتکلی،طوربه.

هایشرکتوبودهبقیهازباالترنسبتااول،شرکتچهارعنوانبهایران،ومعلمدانا،آسیا،بیمههایشرکت

بقیهکلیتفاوت.دارندقراربیمههایشرکتسایرازترپایینمحسوسیمیزانبهسرمد،وماارمان،بیمه

.استكاندبسیاربیمههایشرکت
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

1939 و 1931 های سال در ها شرکت رتبه و رضایت سطح مقایسه شاخص: 5-5جدول  

 شرکت بیمه ردیف
 1939سال  1931سال 

 جهت تغییر شاخص رضایت
 رتبه  شاخص رضایت  رتبه  شاخص رضایت 

4 9584119.34 ایران1
1 953259.38 آسیا2
12 9.88 البرز9

2 9.37 دانا4

9 9571149.34 معلم5
8 953319.83 پارسیان6
5 953269.32 رازی7
6 9574199.31 کارآفرین8
11 953279.88 سینا3
7 9.31 ملت11

3 958739.88 دی11
15 953629.85 سامان12
11 953949.88 نوین19
19 953599.87 پاسارگاد14
14 9.87 میهن15

18 9.72 ما16

13 9.61 آرمان17

16 9.85 تعاون18

17 9.77 سرمد13

----957611توسعه21

  9.61 9.11 صنعت بیمه

  قیتحق یها تیمحدود -1-5

کارانجامدرمواردبرخیدرکهبودمواجههاییمحدودیتبادیگر،تحقیقاتیطرحهرمانندحاضر،تحقیق

:بودندزیرشرحبههامحدودیتاینازبرخی.دادندمیکاهشراآنسرعتیاکردهایجادللخ

 که....ویانرژونفتاعتبار،پول،مانندخاصیامهیبیهارشتهانیمشتراطالعاتبهیدسترسعدم

امنرباعنثنینا.ستیآنهاآساننیامهیباموریبهمتولیودسترسهستندیآنهااشخاصحقوقگذارانمهیب

اغلبکهنیتوجهبهاباالبته.ردیقرارنگیطرحموردبررسنیدرایحقوقانیمشتریتمندیشدکهعمالرضا

حاضنرقینامنردرکناربردتحقنیحقوقخودهستند،ااحقاقیبراشتریبیتوانمندیدارایحقوقانیمشتر

 .کندیواردنمیخللجد
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 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

  اسنت،بنودهعنامطوربهمهیصنعتبانیمشترتیرضاسنجش،رحطیاصلهدفکهنیابهتوجهبا

اگرچنهدر.اسنتگرفتنهقنرارطرحمدنظرنیدرازینمهیبیهاشرکتکیبهتفكانیمشترتیسنجشرضا

کنهداشتتوجهدیبایاند،ولارائهشدهیامهیبیهارشتهکیبهتفكیتمندیرضاسهیازطرح،مقاییهابخش

ارائنه ینتناننهیزمنینودراستینقیمناسبودقیاسهیمقانیچنیطرح،برانیدرانمونهاستفادهشده

یانموننهازاستفادهمستلزممسئلهنیاقیدقمحاسبهکهچرا.شودیممحسوبیعلمبیتقرکیصرفاشده

یهدفاصلبهلینیبراقیتحقنیدراکهآنحالباشد؛كسانیآندررشتههردرمشاهداتتعدادکهاست

اینمنهیصننعتبیازپورتفنو(یمانندپنولواعتبنارونفنتواننرژ)هارشتهیبرخزیومتناسبباوزنناچ

تناانتخنابنشندهاسنتیاهانمونهرشتهنیجدولمورگان،ازایبرمبنایموردبررسیهاشرکتیپورتفو

کینبنهتفكانیمشنترتیجشرضناسنن ینتناریتفسنلنذا.نكنندتورشدچاررایاصلهدفیابیارزجهینت

یپول،اعتبار،نفتوانرژ،یمهندسما،یهواپ،یکشتیهادرخصوصرشته،5-9درجدولیامهیبیهارشته

 .1ستیناتكاقابلریوسا

 درمنانوعمنریهنامنهیبماننندیگروهنیهنامهیبیهارشتهانیمشتراطالعاتبهیدسترسعدم

زینروشندهثبتیگروهمهیبیبراگذارمهیبکیبهمربوطاطالعاتعمدتاموارد،نیادر)مه؛یبیهاشرکت

نینابنهمربنوط ینتناریتفسنجهینتدر(.نبودموجودیمرکزمهیبیاطالعاتبانکدرشدگانمهیباطالعات

انیمشنترییمشنكل،الزماسنتشناسنانینحنلایبنرا.سنتیناتكاقابل،یارشتهکیتفكدرزینهارشته

.ردیدربرگزیرانشدگانمهیشودکهمشخصاتکاملتمامبلیتكمیبهنحویگروهیاهمهیب

 کوثرمهیبمانندهاشرکتیبرخخاصانیمشتراطالعاتبهیدسترسعدم. 

 یآت قاتیتحق یبرا شنهادیپ -7-5

عننوانبنهوشودانجامایدورهصورتبهبایدکهاستمستمرارزیابیفرآیندیکمشتریان،رضایتسنجش

مدیرانمشتریان،مندیرضایتاهمیتبهتوجهبا.یابدانعكاسآنانبهبیمه،صنعتمدیرانعملكردبازخورد

وگرفتخواهندپیشدررامشتریانبیشتررضایتجلببرایمناسبهایسیاستوتدابیربیمههایشرکت

تجربنهراسنتا،اینندر.کنندمنیطلبرامشتریانمجددسنجیرضایتمذکور،هایسیاستوتدابیرارزیابی

قرارمدنظرآتیهایطرحانجامبرایتواندمیبیمه،هایشرکتدرمشابهاقداماتوطرحاینانجامازحاصل

                                                                                                                                                                                     
ازچكندامیبنهاطالعناتهیعندمدسترسناینو)منهیبیهاشرکتیتوسطبرخ(اعتبارمهیمانندب)یامهیبیهارشتهیدربرخمهنامهیصدوربعدم 1

چنندشنرکتاینکینآنكهکلبازارکشنوررامحندودبنهاینمودهویهارامنتفدرآنرشتهانیمشتریسنجتیکهعمالرضا(درآنرشتهگذارانمهیب

 .محدودباشدزینیمشكلدرمطالعاتآتنیرفعاینمونهبراشیموارداساساامكانافزایکهدربرخشودیباعثم،دینمایمعدودم
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های فعال در صنعت بیمه  مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش سطح رضایت

 کشور

 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

متعنددنماینندگاننظراظهاروپژوهشكدهپژوهشینشستدرطرحاینارایهبهتوجهباومبنااینبر.گیرد 

مدیرانشورایدرارائهچنینهموبیمهصنعتبازیگرانسایروخسارترزیاباناکارگزاران،بیمه،هایشرکت

آتنیمطالعناتدرتحقینق،اجراینتای وروندبهبودبرایزیرپیشنهاداتایشان،نظرکسبومرکزیبیمه

 :شوندمیارایه

یهناوبرنامنهاقنداماتان،یمشنترتیجلبرضایبرامه،یبیهاشرکتهرکدامازنكهیتوجهبهابا ▪

مذکورمناسبنبودهیهاهرکدامازبرنامهیكیتفكیابیارزیبرا،یطرحکلنیارند،یگیمشیرادرپیخاص

وهایبهبررسازیاستکهدرمواردهشدار،نانیمشترتیازرضایکلیابیارزکیندارد؛بلكهیتیقابلنیوچن

خنود،انیمشنترتیدرسننجشرضنامهیبیهاشرکتجاربالبته،ت.دینمایراگوشزدمتریجدیهانظارت

تجنارب،نین،ا(مقررشدهاستنیکهچن)مهیتجارببهپژوهشكدهبنیارزشمندبودهودرصورتانعكاسا

ی،درتكرارهنا(71نامهشنمارهنییازجملهآ)نهادناظریارهایومعتیسنجشرضایدرچارچوبمدلکل

سننجشویابینارزجهنتاستانداردیالگوکیهیبههرحال،ته.اهندگرفتطرحمدنظرقرارخونیایبعد

یبخشناعتباردرباشد،کشورمهیبصنعتگرانیبازتماماتفاقموردکهمه،یبصنعتانیمشترتیرضاسطح

 .بودخواهدارزندهاریبسیمطالعاتنیچنبهشتریب

بنه،(CRM)یارتباطبامشترتیریمدیهاعالوهبرمدلتوانیمدست،نیاازیمطالعاتتوسعهدر ▪

ابانیارزکارگزاران،سهامداران،مانند(SRM)نفعانیذباارتباطتیریمدچونهمییهامولفهبهترکالنصورت

تمامتیرضاکهکندتیهدایسمتبهرامهیبصنعتکهینحوبهکرد،توجهزینفروشیهاشبكهوخسارت

 .دینمانیتامراصنعتنفعانیذ

نفعنان،یذشندگان،منهیبگنذاران،مهیباعماز)انیمشترکاملمشخصاتجامعیاطالعاتبانکجادیا ▪

انیمشنتراز(همنراهتلفننشنمارهنامنه،منهیبنوعوشماره،یخانوادگنامونامشامل...(ودگانیدخسارت

تیازاروسننجشرضنابنقناتیدرحنوزهتحقیپژوهشنیانجامکارهایهاازضرورتیكیمه؛یبیهاشرکت

یمرکزمهیمثال،الزماستبیبرا.شودیآنبهشدتاحساسمیخالیاستکهجامهیصنعتبانیمشتر

نیاوجودبهمنوطراخسارتجبرانکردهوفیتكلیامهیبیهارادرسامانهشدگانمهیوروداطالعاتتمامب

.دینمااطالعات

درینظرسنجیهاستگاهیایاندازراهقالبدرانیمشتریدمنتیرضاسنجشمقولهبهیبخشییایپو ▪

تیازرضامهیبیهاشرکتاهدافیواثربخشیدرکارآمدتواندیممه،یبیهاشرکتخسارتپرداختمراکز

وبنهروزبنودنایپویاطالعاتگاهیپاکیوجودگر،یبهعبارتد.باشدموثریمشترباارتباطتیوتقویسنج

نسنبتبنهیشنتریبیایکهمزاآوردیبهارمغانممهیصنعتبیبرایریانكارناپذیایزآن،مزاحاصلا ینتا
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ونامنهمهیدومرحلهصدورببهرامهیموسساتبتیفعالندیفرآتوانیکارمنیایبرا.داردیمطالعاتمقطع 

حسننجشسنطحطنر،یآتنیهناتادرپژوهششودیمشنهادیاساسپنیکرد؛برامیپرداختخسارتتقس

ونینیبناتع.انجنامشنودمنهیبیهاشرکتتیفعالندیمراحلمختلففراکیبهتفكانیمشتریمندتیرضا

ودرمرحلنهپرداخنتخسنارت،نامنهمنهیدرمرحلهصدوربیمندتیشاخصرضانییتعیفاکتورهایابیارز

انیمشتریمندتیسطحرضایقادرجهتارتیونهادنظارتمهیموسسهبیبهتربراتیریامكانکنترلومد

 .شدخواهدفراهم

یحقنوقگنذارانمهیبیبرخنیبیها،روابطسازمانپرسشنامهلیوتكمحاضرقیتحقیریگنمونهدر ▪

یبرا.داردتوجهنشدهاستمهیبیهاشرکتازیبرخیبرپرتفویریکهاثرچشمگمهیبیهاشرکتبزرگبا

یامنهیبیازهناینشنود،یمنیتامرانیامهیبقیدولتازطرازیموردنیامهیبیهاتمامپوششبایمثال،تقر

یهاشرکتیوبرخشودیمنیمرتبطباآنهاتاممهیبیهاشرکتقیازطر،یمالیهاهاوگروهبانکانیمشتر

حاضنرقینتعنامالتدرتحقنیا.هستندهایمانندخودروسازعیصناریباساکیتعاملنزدیداراگر،یدمهیب

یمنندتیازرضنایشنتریبیلنیاطالعناتتكمتواندیمهاکهلحاظکردنآنیانددرحالمدنظرقرارنگرفته

خندماتهیبرفروشوارایونظارتیتیریمدماتیبهدستدهدکهدراتخاذتصممهیبیهاشرکتانیمشتر

یبرخن.رنندیمندنظرقنرارگیمقتضقیبهطرلیمسانیا،یآتقاتیضرورتدارددرتحق.موثرباشدیامهیب

درCaptiveیهنامهیوبیموضوعرادرقالبلزوممدنظرقراردادنتفاوتبخشدولتنیازمنتقداناگرید

Captiveمنهیبیهناشرکتسیامكانتاسکهنیباتوجهبها.مورداشارهقراردادندان،یمشترتیرضالیتحل

انند،نشندهسیتاسنییادعانیچنباموجودیهاشرکتازکدام یهونداشتهوجودکشورمهیبمقرراتدر

عنالوه.کردواردهالیتحلدرراآنهابهوابستهیهاشرکتیپرتفوومهیبیهاشرکتنیایراحتبهتوانینم

صیتشنخامكنان،(پنژوهشنینایبرایمرکزمهیبیسوازشدههیارا)گذارانمهیبهیاولیهادادهدرآن،بر

بنهیننانیاطمن،یطنرفمنافعبحثشدنلیدخبهتوجهباونداشتوجودگذارمهیبوگرمهیبنیبیابستگو

درآنکنردنلحناظامكنانل،یندلنیهمنبنه.نبودخصوصنیادرمهیبانیمشترازصادقانهپاسخافتیدر

قابنلوهیشنکنهیصورتدراستیهیبد.نداشتوجودآن ینتالیتحلوهاشرکتانیمشترتیرضاسنجش

یاتكناتینقابلویاعتباربخشنبنهباشند،داشتهوجودیآتمطالعاتدرپارامترنیانمودنلحاظیبرایقبول

 کردخواهدکمکاریبسترکامل ینتابهیابیدستنیهمچنومدلشتریب

یشنتریباتعدادسواالتبدیشدهباییشناسایرهایهاومتغمنتقدانمعتقدبودندکهشاخصیبرخ ▪

اختالفنظروجودداردوبستهبهجامعهموردنظر،هندفونهیزمنیدرا.رندیقرارگیابیوارزیموردبررس

 .متفاوتباشدتواندیمقولهمنیاق،یمدلتحق

هامانندمولفهیمختلف،بهبرخمهیبیهاشرکتازیمندتیرضاسهیومقاقیتحق ینتاریتفسدر ▪
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موارددرقالنبنیادیداشتندکهبادیمنتقدانتاکیامابرخ.توجهشدهاستشیمابقدمتواندازهشرکتک 

مندنظررسندیبهنظرم.لحاظگردندیمندتیمدلسنجشرضای،درطراح(یانجیم)گرمداخلهیرهایمتغ

 .موثرخواهدبودندهیآقاتیتحق ینتاقیموضوعدرتحقنیقراردادنا

بناتوجنهبنهیرینگدرانتخابروشنموننه،یآتقاتیتحقدربودندکهمنتقدانخواستارآنیبرخ ▪

،از(وشنعبهناینندگیکنارگزاران،نما)فروشیهاوشبكهالتیسطحتحصت،یچونجنسهمییهاشاخص

یاسنتکنهاوالدرباننکاطالعناتیادآوریخصوصالزمبهنیدرا.استفادهشودیاخوشهیریگروشنمونه

تواندیاساساوجودنداردولذانمنامهمهیبدیونحوهخرالتیمانندسطحتحصیمواردمه،یصنعتبانیمشتر

قینامنرازطرنینبهتنراسنتا،یاخوشنهیرینگبنرنموننهدیندرصنورتتاکایباشد،ثانیریگنمونهیمبنا

قیندرتحقذکنراسنتکنهانیشنا.ردیانجامگمهیبیهاشرکتاییامهیبیهارشتهکیبهتفكیبندخوشه

کینبنهعننوان)منهیبیهاشرکتهرکدامازکیبهتفكنهیجدولمورگان،تعدادنمونهبهیحاضر،برمبنا

شرکت،درنمونهیازپرتفویامهیبوزنهررشتهز،ینمهیشدهاستودرهرشرکتبنییتع(جامعهمستقل

کنلصننعتیبنراقینتحق ینتایبندعالوهبرآن،درجمع.منعكسشدهاستزیاخذشدهازآنشرکتن

ن،یبننابرا.قرارگرفتهاستیوزننیانگیمحاسبهمیازکلبازار،مبنامهیبیهاشرکتوزنهرکدامازمه،یب

مندنظرمهیوهموزنهرشرکتازصنعتبمه،یبیهاشرکتیحاضرهموزنهررشتهازپرتفوقیدرتحق

بهدستآمندهاز یدرنتایریتاثیاخوشهیریگکهاستفادهازنمونهرسدیقرارگرفتهاستولذابهنظرنم

 .داشتهباشدقیتحقنیا

نمودنمشخص،یمداریمشترمفهومدریاستانداردسازشد،مطرحخبرگانیسوازکهیشنهادیپ ▪

موضوعدییتاقیطرازمذکوریهاشاخصیروبرمهیبصنعتتفاهمویمندتیرضایهاشاخصاریعوسهم

یطراحیبرامحققانکهکردیادآوریدیباخصوصنیادر.بودمهیبیعالیشوراوگرانمهیبیكایسنددر

تیفیکمشهوریهامدلیبرخومختلفیکشورهایمشترتیرضایهامدلیبررسضمنق،یتحقمدل

نیترمهمازیكیعنوانبهزینرا(71شماره)گذارانمهیبحقوقازتیحمانامهنییآیهاچارچوبخدمات،

درقبولقابلالزاماتحداقلق،یتحقمدلکهگفتتوانیمنیبنابرا.اندداشتهمدنظرمدل،نیتدویارهایمع

داردرانهیزمنیا وانیمشترتیرضاسنجشنهیزمدرمهیبیهاشرکتاتیتجربکهاستیهیبد.

ترکاملوبهتربهیآتقاتیتحقدرتوانندیماند،هکردیبررسوداشتهنظرمدکارنیایبراکهییهاشاخص

یكایسنداهتمامصورتدرنیچنهم.کردخواهداستقبالآنهاازمهیبپژوهشكدهوکنندکمکمدلشدن

یهاطرحتكراردرقطعاامرنیا،یمندتیرضامصوبیهاشاخصبیتصوبهمهیبیعالیشوراایگرانمهیب

 .گرفتخواهدقرارمدنظریآتیمندتیرضا



 

 

118 

118 

118 

118 

 های فعال در صنعت بیمه کشور مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

 

 ای فعال در صنعت بیمه کشوره مندی مشتریان شرکت بررسی و سنجش رضایت

انیمشترتیسطحرضانیخودجهتتامیوامورنظارتیکهنهادناظردرقانونگذارشودیمشنهادیپ ▪ 

راداشتهباشندتایتوجهالزموکافمهیخسارتازموسساتبافتیدرندیدرفرآانیمشترتیبهموضوعرضا

 .دهندارتقاشیپازشیبراانیمشترتیرضاسطحلهیوسنیبد

مه،یبیهارشتهیمبنابرزینیحقوقانیمشترمنظراز،یآتقاتیتحقیبراکهشودیمشنهادیپ ▪

  .ردیپذصورتیمندتیرضاسنجشسطحیبررس

اطالعاتارائهفاکتوروبایقویوابستگخسارتافتیدردریمالتیرضافاکتورکهرسدیمنظربه ▪

اطالعاتارائه»فاکتوردرراخودتیرضاکهیانیمشترمعموال.داردخسارتپرداختدریمشتربهدرست

 .ندارندهمرامهیبموسسهازخسارتافتیدردریمالتیرضادارند،ینماعالم«یمشتربهدرست

نیبننابرا.اسنتمهممهیبیهاشرکتیابیبازارتیریمددرخودمهیبموسساتبهانیمشتریوفادار ▪

یمنندتیرضناسنطحشناخصدر«منهیبشرکتبهیوفادار»فاکتور،یآتقاتیتحقدرکهشودیمشنهادیپ

.ردیگقراریابیارزموردشتریبتیحساسوبادقتانیمشتر

 ناظر نهاد یبرا یشنهاداتیپ -6-5

منالیرضنایتتنامینوخسارتپرداختفرآینددرمشتریانرضایتسطحارتقایبهبیمهموسساتالزام-

بهتوانمیجملهآنازکهداردمختلفیدالیلبهخسارتدریافتدرمشتریانیمالرضایتتامینعدم.آنها

ایننرفنعدر.کنرداشنارهبیمنهموسسنهتوسطشدهارزیابیخسارتمبلغصحتازمشتریاناطمینانعدم

.نمایدترغیبمستقلارزیابانتوسطخسارتارزیابیبهرابیمههایشرکتبایدناظرنهادمشكل

عملكردگزارشادواریارایهومشتریانشكایاتبهرسیدگیکارآمداداراتایجادبهبیمههایشرکتمالزا-

 مرکزی؛بیمهبهمذکورادارات

هایشرکتمالیانضباطارتقایالزاماتتدوینطریقازبیمهصنعتمشتریانمالیرضایتمقولهبهتوجه-

 خسارت؛پرداختوارزیابیهایشیوهبربیشترنظارتوبیمه

 مشتریان؛رضایتبهبیمههایشرکتبیشترتوجهبرایموثرانگیزشیسازوکاراجرایوتدوین-

خسارتذینفعان،شدگان،بیمهگذاران،بیمهازاعم)مشتریانکاملمشخصاتجامعاطالعاتیبانکایجاد-

خدماتارایهکهنحویبههمراه،تلفنشمارهامه،نبیمهنوعوشمارهخانوادگی،نامونامشامل...(ودیدگان

کدامهرچنینهموبودههاآنکاملشناساییمستلزم،...وذینفعانشدگان،بیمهگران،بیمهتکتکایبیمه

ویاطالعناتکاملطوربهکهنمایندمعرفیخودایبیمهاموربرایحقیقینمایندهیکحقوقی،مشتریاناز

 .باشددسترسدروشدهثبت
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مشنتریانشكایاتوپیشنهاداتنظرات،ارائهجهتدربیمهصنعتناظرنهادسویازآنالینسامانهایجاد- 

.بیمههایشرکتخسارتپرداختمراکزاز
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