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 یتو رضا یلاتومب یها یمهخدمات در واحد خسارت ب یفیتک یانارتباط م یبررس

 پاسارگاد یمهگذاران در شرکت ب یمهب
 

 آبادی محمدحسین صالح

 .دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بیمه، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران
www.salehabadi.mh@gmail.com 

 (نویسنده مسئول) اسعدیدکتر عبدالرضا 

 .استادیار مدیریت مالی، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران
Abdorrezaasadi@yahoo.com 

 لد دکتر احمد زنده

 .استادیار آمار کاربردی، گروه ریاضی و آمار، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران
Ah.zendedel@gmail.com 

 

 چكیده

در . بیماه گاراران جوجاه کنناد     یترضاا به  باید  قرار دارند یانتفاع یها در زمره سازمان یمهب یها از آن جا که شرکت

 یارا جار اسات ز   یاان نما ای یماه ب یرشته هاا  یراز سا یلاجومب های یمهرشته ب ردمطلب در مو ینکشور ما ا یمهصنعت ب

عالقاه مناد شاود و     یمهبه ب یکه و شود یاست موجب م یعموم یمهب یککه  یلاجومب های یمهگرار در ب یمهب یترضا

باا شارکت    کاریاو به ادامه هم یلیم یبه ب یو یتیخود را هم جحت پوشش درآورد برعکس نارضا یگراموال و منافع د

و  یال اجومب هاای  یماه خدمات در واحد خساارت ب  یفیتک یانارجباط مبه برررسی  مقالهدر این  .منجر خواهد شد یمهب

هاای   گاراران بیماه   جامعه آماری شامل جمامی بیماه . پرداخته شده است پاسارگاد یمهگراران در شرکت ب یمهب یترضا

اجومبیل اعم از بیمه شخص ثالث و بدنه شرکت بیمه پاسارگاد در شهرستان مشهد بودند که از شرکت خساارت ماالی   

نفر بدست آمد که این  583های آماری جعداد  براساس روش اند، حجم نمونه مورد نیاز برای انجام جحقیق دریافت کرده

جعداد از بین مشتریان به طور جصادفی انتخاب شدند نتایج جحقیق نشان داد بین کیفیت خدمات ارائه شاده و رضاایت   

ت درصاد از جيییارا   64جواناد حادود    به نحوی که کیفیت خدمات، مای مستقیم و معناداری وجود دارد،  گراران رابطه بیمه

 .رضایت مشتریان را جبیین نماید

 های اجومبیل، شرکت بیمه پاسارگاد کیفیت خدمات، رضایتمندی، بیمه گرار، خسارت بیمه: ژگان کلیدیوا
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 قدمهم (1

های پرداختی به اشخاص ثالث، افزایش هزینه خسارت، جوسعه  بیمه اجومبیل به دلیل افزایش روزافزون غرامت

گران بیمه مطلوبی به شمار  ها، برای بیمه وسایل نقلیه و افزایش جعداد خسارتها در مقابل رشد  نامناسب جاده

های بیمه در این  های دیگر است و عملکرد شرکت با وجود این باید در نظر داشت که بیمه اجومبیل کلید بیمه. آید نمی

یگر، بیمه گران با عملکرد صحیح و به عبارت د. دهد ها را جحت جاثیر قرار می ای که باشد، دیگر رشته رشته به هر شیوه

های بیمه  کنند و هم با نشان دادن مزیت شایسته در این رشته، هم جوجه مشتریان را به دیگر کاالهای خود جلب می

کنند  ای، بستر مناسبی برای جوسعه اقتصادی مهیا می و فراهم آوردن آسایش خاطر دارندگان منابع مادی و سرمایه

 .(1584کریمی، )

های انتفاعی قرار دارند، ناچارند به مشتری خاص خود یعنی بیمه گرار  های بیمه در زمره سازمان ن جا که شرکتاز آ

ها و نیازهای اوست، با موفقیت و شکست  جوجهی به خواسته جوجه کنند زیرا بی جوجهی به رضایت وی که نتیجه بی

ای  های بیمه های اجومبیل از سایر رشته شته بیمهدر صنعت بیمه کشور ما این مطلب در مورد ر. ها قرین است آن

شود که وی به بیمه  های اجومبیل که یک بیمه عمومی است موجب می جر است زیرا رضایت بیمه گرار در بیمه نمایان

مند شود و اموال و منافع دیگر خود را هم جحت پوشش درآورد برعکس نارضایتی وی به بی میلی او به ادامه  عالقه

 .با شرکت بیمه منجر خواهد شد همکاری

و سنجش مستمر رضایت آنان اهمیت ( زیان دیدگان)گراران  های رضایت بیمه بدین لحاظ بررسی و شناخت شاخص

کنند و شرکت در  دیده باشد، آنان به شرکت پشت میجر از انتظارات بیمه گراران زیان  اگر عملکرد شرکت پایین. دارد

 .(1531 مبشری،)خورد  نهایت شکست می

جوان بیمه اجومبیل  ای به این علت است که می های بیمه دلیل انتخاب بیمه اجومبیل در این جحقیق در بین سایر رشته

دهند و  گران، محصوالت خود را پشت شیشه آن در معرض دید مشتریان قرار می را مانند ویترینی دانست که بیمه

دهد و شاید  ای را جحت جاثیر قرار می بیمههای  ای که باشد، سایر رشته های بیمه در این رشته به هر شیوه عملکرد شرکت

 .بتوان بیان کرد که این رشته، کلید ورود بیمه گران به بازار بیمه است

های ارزیاب مستقل  های بیمه است که از بدو ورود، اجازه فعالیت شرکت پاسارگارد از جمله شرکتشرکت بیمه 

 .ها واگرار نموده است را به این گونه شرکت( های مالی فقط خسارت)بخشی از خدماجش 

از دیدگاه  لرا در این جحقیق ما به دنبال این هستیم که اوال رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده بر رضایت آنان

ای داشته باشیم بین کیفیت خدمات ارائه شده جوسط شرکت مستقل  گراران را بررسی نمائیم و ثانیا مقایسه بیمه

ارزیاب خسارت و واحد خسارت شرکت بیمه و در نهایت پی ببریم به اینکه کیفیت خدمات جوسط کدام بخش موجب 

نتایج حاصله از این جحقیق و ارائه راهکارهایی جهت . دشو رضایتمندی بیمه گراران در شرکت بیمه پاسارگاد می

گراران در بیمه پاسارگارد را مشخص نماید و در  جواند نواقص خدمات ارائه شده به بیمه افزایش کیفیت خدمات، می

ود ولی خواهد ب بیمه پاسارگاردبردار اصلی این جحقیق  بهرهلرا . گراران گردد مندی بیمه نهایت منجر به افزایش رضایت

مورد استفاده قرار نیز  های بیمه شرکتجواند در سایر  های این جحقیق می با جوجه به کاربردی بودن موضوع، یافته

 .گیرد

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 بیمه اتومبیل
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هدف این . بیمه اجومبیل، بیمه نسبتا جدیدی است که شروع آن پس از پیدایش اجومبیل در قرن نوزدهم می باشد

بیمه جبران خسارات وارد به اجومبیل، اشخاص ثالث و سرنشینان اجومبیل در اثر حوادث رانندگی است 

 (.1588ضمیری،)

 انواع بیمه اتومبیل

 بیمه بدنه اجومبیل

 بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موجوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث  -

 بیمه حوادث سرنشین اجومبیل -

 تعریف خدمت

نظور از خدمت ایجاد ارزش برای مشتریان از طریق ایجاد جسهیالت الزم جهت جامین خواسته های آنان است، بدون م

 (.1581حاجیها و محمدی،)ای خاص یا ریسکی را برای مشتری به همراه داشته باشد  آنکه هزینه

 تعریف کیفیت

محصول یا خدمت، در برآورده ساختن  کیفیت یک محصول یا خدمت از دید مشتری، عبارت است از جوانایی آن

 .عملکردهای مورد انتظار مشتری

 مندی مشتریان رضایت

رضایتمندی از یک خدمت را می جوان از طریق مقایسه انتظارات شخص از خدمات یا برداشت وی از خدمات ارائه 

العاده  فرح بخش و فوقاگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراجر باشد، آن خدمات . شده جعریف نمود

وقتی انتظارات مشتری از خدمات با برداشت او از خدمات ارائه شده منطبق شود کیفیت خدمات . قلمداد می شود

 (.1581فیتز، )ارائه شده رضایت بخش است

 

 ارتباط بین کیفیت خدمات و رضایت مشتری

چراکه کیفیت . ای ایفا می کند خدمات بیمهجمایل به ارائه خدمات با کیفیت نقش مهمی در صنایع خدماجی نظیر 

در واقع امروزه رضایت مشتری و کیفیت خدمات . رود خدمات برای بقا و سودآوری سازمان امری حیاجی به شمار می

 (1511صمدی و اسکندری،. )روند به عنوان مسائل حیاجی در اغلب صنایع خدماجی به شمار می

. کناد  پیدا مای  خدمات کیفیت با ارجباط زیادی که است مشتری رضایت خدماجی های سازمان از موضوعات مهم یکی

 باه  مناتج  رضاایت مشاتری   افزایش. دهد می افزایش را مشتری رضایت احتماال خدمات بهبود کیفیت که طوری به

 افازایش  خادمات،  و دریافت کننده از کننده ارائه بین طرفه دو سودمند رابطه ایجاد جعهد، وفاداری، مانند رفتارهایی

قاادری و  . )شاد  خواهد دهان برای سازمان به دهان مثبت جبلیيات و خدمت احتمالی از نواقص مشتری جحمل سطح

 (1581همکاران، 

های مختلفی طبقه بندی نمود که این  جوان در مدل گیری رضایت مندی مشتری را می فرایندهای مختلف شکل

 . کند آن را جرسیم می های مندی مشتری و محرک ها ارجباط بین رضایت مدل

مندی مشتری یعنی نظریة  گیری رضایت مندی بر اساس یکی از نظریه های مشهور رضایت معتبرجرین مدل شکل

 . بنا شده است« عدم جایید انتظارات»
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 (2002)1مشتری اقتباس از مدل جمال و ناصر گیری رضایتمندی مدل شكل. 1شكل 

 
 

. کند مندی می مشتری بیشتر باشد، مشتری احساس رضایتبر اساس این نظریه اگر عملکرد ادراک شده از انتظارات 

 .   کنند از طرف دیگر اگر عملکرد ادراک شده از انتظارات مشتری کمتر باشد، در نتیجه مشتریان احساس نارضایتی می
 

 ای  بیمهمؤسسات ارزیابی خسارت 

آیاین ناماه اعطاای پرواناه و نحاوه فعالیات ماسساات ارزیاابی          طبق ای شخص حقوقی است که  موسسه ارزیابی خسارت بیمه 

گر طبق شرایط بیمه نامه   و مقدار خسارت و جشخیص میزان جعهد بیمه وظیفه بررسی و جحقیق در مورد علت  ،ای  خسارت بیمه

  . های مورد ادعا را به عهده دارد جعدیل و جسویه خسارت یا خسارت و نیز مراکره برای

 پیشینه تحقیق

. هاای ملات اصافهان پرداختناد     به بررسی رابطة بین کیفیت خادمات و رضاایت مشاتریان در باناک    ( 1511)زیویار و همکاران 

 رضاایت  بار  همادلی  و ضامانت  پاریری،  مسائولیت  اطمینان، قابلیت بعد چهار که است آن از حاکی نیز این جحقیق های یافته

 بار  جااثیری  خادمات،  فیزیکای  و ظااهری  ابعاد ولی بوده، گرار جاثیر اصفهان استان ملت های بانک خدمات از کیفیت مشتریان

  .ندارد خدمات کیفیت از رضایت مشتریان

با رضایتمندی مشتریان، که بررسی و سنجش کیفیت خدمات و ارجباط آن ای جحت عنوان  در مقاله( 1581)قادری و همکاران

در این جحقیق از مقیاس سروپرف به منظور ارزیابی کیفیت خدمات . باشد مورد مطالعه آن بانک ججارت در شهر کرج می

نتایج نشان می دهد بین اطمینان، عوامل محسوس، اعتماد، پاسخگویی و همدلی سازمانی در بانک ججارت . استفاده شده است

همچنین بعد همدلی بیشترین رابطه را با رضایتمندی مشتریان دارد و بعد از . رابطه معنادار وجود دارد و رضایتمندی مشتریان

 .آن به جرجیب قابل اعتماد بودن، عوامل محسوس، پاسخگویی و اطمینان متيیرهای اثرگرار بر رضایت مشتری می باشند

مطالعه )های دولتی و خصوصی صنعت بیمه ایران  ، در پژوهشی جحت عنوان مقایسه کیفیت خدمات شرکت(1584)اکبری

با استفاده از مدل کیفیت خدمات سروپرف ( بیمه البرز و پارسیان با جاکید بر بیمه اجومبیل در سطح شهر جهران: موردی

. ر دادهای فوق را در ابعاد عوامل محسوس، قابلیت پاسخگویی، همدلی و اطمینان خاطر و قابلیت اعتبار مورد بررسی قرا شرکت

های بیمه دولتی از کیفیت خدمات  کیفیت شرکت%  13نتایج پژوهش پس از انجام ججزیه و جحلیل آماری در سطح اطمینان 

در سه بعد اعتبار، قابلیت پاسخگویی و همدلی عملکرد بیمه البرز برجری نسبت به . های بیمه خصوصی بهتر بوده است شرکت

                                      
1. Jamal &Naser 

 کیفیت ادراک شده

 انتظارات

 رضایتمندی مشتری
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مل محسوس و اطمینان خاطر کیفیت خدمات شرکت بیمه خصوصی بهتر از بیمه دولتی بیمه پارسیان داشته است در ابعاد عوا

 .بوده است

مطالعه موردی در یک هتل ججارجی )« سنجش کیفیت خدمات در صنعت هتلداری»، جحقیقی را جحت عنوان (1114) 1آک بابا

ساختار پنج بعدی را در مدل سروکوال نشان های جحقیق، یک  یافته. با استفاده از مدل سروکوال انجام داده است( در جرکیه

های ججاری، باالجرین انتظار را در بعد جسهیالت و سپس به جرجیب در ابعاد قابلیت  دهد مسافران هتل نتایج نشان می. دهد می

 .اند اطمینان، عوامل محسوس، کفایت در ارائه خدمت و درک و جوجه داشته

وضوع جحقیق و باجوجه به هدف جحقیق که به دنبال بررسی جأثیر کیفیت خدمات باجوجه به بررسی مبانی نظری و پیشینه م

است لرا بر این اساس مدل مفهومی زیر در این جحقیق مطرح است که ( متيیر وابسته)گراران  بر رضایت بیمه( متيیر مستقل)

 . گیرند های جحقیق نیز براساس آن شکل می فرضیه

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 مدل مفهومی تحقیق. 2شكل 

 

 فرضیه های تحقیق. 2

ذاران رابطه معناداری گ بین کیفیت خدمات ارائه شده در واحد خسارت بیمه اتومبیل و رضایت بیمه: فرضیه اصلی

 .وجود دارد

 فرضیات فرعی

گراران رابطه معناداری وجود  ارائه شده جوسط شرکت مستقل ارزیاب خسارت و رضایت بیمهبین کیفیت خدمات  .1

 .دارد

 .گراران رابطه معناداری وجود دارد بین کیفیت خدمات ارائه شده در واحد خسارت شرکت بیمه و رضایت بیمه .1

ارزیاب خسارت و واحد خسارت گراران متاثر از شرکت مستقل  رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده بر رضایت بیمه .5

 .شرکت بیمه نیست

 روش تحقیق.3

گراران در  های اجومبیل و رضایت بیمه بررسی ارجباط بین کیفیت خدمات در واحد خسارت بیمه  جا که این جحقیق به از آن

های  ریزی گیری و برنامه کارهایی در جهت جصمیم سعی خواهد شد راه آنهای  از طریق یافتهپردازد و  شرکت بیمه پاسارگارد می

با جوجه به  ینهمچن. شود قلمداد می کاربردینوع این جحقیق از حیث هدف،، لرا و مورد استفاده قرار گیرد هآینده ارائه شد

 یجامعه آمار یفجبط، به جوصمر یها داده یبا جمع آور یم،هست یانمشتر یتخدمات و رضا یفیتشناخت رابطه ک یدر پ ینکها

 .شود یم یطبقه بند یمایشیو پ یفیها در رده جوص داده یاساس روش جمع آوریق حاضر بر جحق ینبنابرا. شود یپرداخته م

                                      
1.Akbaba 

 اعتماد

 پاسخگويي

 همدلي

 گذاران رضايت بيمه كيفيت خدمات

 صدور

 خسارت

 عمومي
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 و انتخاب حجم نمونه معه آماریجا

ای جعیین شود که  گونه جصمیم بر آن شد، چارچوب جامعه آماری بهبه قلمرو موضوعی، زمانی و مکانی،  در جحقیق حاضر با جوجه

های اجومبیل اعم از بیمه شخص ثالث و بدنه شرکت بیمه پاسارگارد در شهرستان  گراران بیمه کلیه بیمهاعضای جامعه را 

ج حاصله افزایش یافته و جشکیل دهند، جا از یک طرف اعتماد به نتایاند؛ باشد که از شرکت خسات مالی دریافت کرده مشهد می

 . از سوی دیگر این نتایج در عمل قابلیت اجرا داشته باشند

ی زیر به شرح ذیل استفاده شده  آماری، از رابطه  ی مورد نیاز و باجوجه به نامشخص بودن جعداد جامعه برای جعیین حجم نمونه

 :است

2

2

d

pqZ
n  

 :انتخاب شود خواهیم داشت p/5و d/05اگر بر این اساس

163842050

50502961
/

(

//)/(

)/



n 

 .باشد می نفر 383حداقل حجم نمونه مورد نیاز حدوداً برابر با  بنابراین

 ابزار تحقیق

از پرسشنامه استاندارد رضایت مشتریان . در این جحقیق جهت سنجش متيیرهای جحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است

این پرسشنامه دارای . سنجد بیمه استفاده شده  است که این مفهوم را در قالب سه بخش صدور، خسارت و صدور و خسارت می

 3ای لیکرت قرار دارد؛ به طوری که گزینه  گزینه این پرسشنامه در طیف پنج  دهی به سواالت نحوه پاسخ. باشد سوال می 11

 . باشد می« کامال مخالف» 1و گزینه « مخالف» 1، گزینه «نظری ندارم» 5، گزینه «موافق» 6، گزینه «کامال موافق»

شنامه دارای سه مالفه؛ این پرس. جهت سنجش کیفیت خدمات از پرسشنامه استانداردی با همین عنوان استفاده شد است

با جوجه به اینکه  هدف اصلی در . سنجد سوال کیفیت خدمات را می 11قابلیت اعتماد، پاسخگویی و همدلی است که در قالب 

جوان از  است، نمی گراران یمهب یتو رضا یلاجومب یها یمهخدمات در واحد خسارت ب یفیتکاین جحقیق بررسی ارجباط بین 

لرا از . چرا که در این پرسشنامه رضایت و کیفیت خدمات جفکیک شده نیستند. سروکوال استفاده کرد پرسشنامه استاندارد

گراران از  شود و جهت سنجش رضایت بیمه پرسشنامه استانداری که در خصوص کیفیت خدمات موجود است، استفاده می

 . جوضیحات آن آورد شده است شود که در باال پرسشنامه استاندارد مروبط به مشتریان بیمه استفاده می

خیلی » 3ای لیکرت قرار دارد؛ به طوری که گزینه  گزینه دهی به سواالت پرسشنامه کیفیت خدمات در طیف پنج  نحوه پاسخ

 .باشد می« خیلی کم» 1و گزینه « کم» 1، گزینه «متوسط » 5، گزینه «زیاد» 6، گزینه «زیاد 

 روایی و پایایی ابزار پژوهش

ضرورت دارد که پژوهشگر  ها آوری داده ها در مرحله اصلی جمع کارگیری آن هگیری و ب اندازه ابزارهایپیش از اطمینان نهایی به 

 .از طریق علمی، اطمینان نسبی الزم را نسبت به روا بودن بکارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند

 روایی پرسشنامه

مقصود از روایی آن است که وسیله . ای برخوردار است از اهمیت ویژه گیری اندازهوایی وسیله در هر پرسشنامه علمی، ر

گیری کنیم که قصد  به عبارجی چیزی را اندازه. گیری کند گیری واقعاً بتواند خصیصه مورد نظر و نه متيیر دیگری را اندازه اندازه

یک آزمون یا مقیاس برحسب هدف علمی یا عملی که . روایی وجود نداردباید جأکید کرد که جنها یک . گیری آن را داریم اندازه

 . کند استفاده کننده آن دارد، روایی پیدا می

رواسازی محتوایی در پاسخ به این )گیری به طریق محتوایی حاصل شده است  روایی وسیله اندازهدر جحقیق حاضر، بر این اساس 
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با  (گیری هست یا خیر؟ گیری معرف محتوی یا مجموعه خصوصیات مورد اندازه وسیله اندازهپرسش است که آیا مواد یا محتوای این 

 . باشد ؛ بنابراین روایی آنها مورد جایید میهای استاندارد استفاده شده است هجوجه به اینکه در جحقیق از پرسشنام

 پایایی پرسشنامه

است و مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ( پرسشنامه)گیریندازههای فنی ابزار اپایایی یا قابلیت اعتماد، یکی از ویژگی

 .دهدگیری در شرایط یکسان جا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میابزار اندازه

باشد، جصمیم بر آن سازی در این ابزار، که دارای یک مقیاس جرجیبی میدر خصوص بررسی پایایی با لحاظ نمودن شیوه مقیاس

عضوی از  13در یک نمونه ( پایلوت) آزمونپیشبدین منظور با اجرای طرح . گیری شودکه از ضریب آلفای کرونباخ بهره شد

این . ی آن محاسبه شد هندهمل جشکیل داعضاء مختلف جامعه آماری، ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه و نیز عوا

با جوجه . محاسبه گردید 14/1و برای پرسشنامه رضایت مشتریان برابر با  11/1ضریب برای پرسشنامه کیفیت خدمات برابر با 

قابلیت های جحقیق  محاسبه شده است؛ لرا پرسشنامه 3/1به اینکه ضرایب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه بیشتر از 

 .باشند ، الزم برخوردار می(ییپایا)اعتماد 

 

 ها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مشاهدات روش

 شاامل؛ جاداول  )، از آمار جوصایفی  SPSS آماری افزار نرم در اطالعاجی های جحقیق و جشکیل بانک آوری پرسشنامه پس از جمع

و از آماار اساتباطی   ...( معیاار و   انحاراف  میاانگین،  نظیار  پراکندگی و مرکزی های شاخص و جوصیفی نمودارهای فراوانی، جوزیع

( گیاری  جصامیم  و پاسخ جهت همبستگی ضرایب مقایسه برای  z آزمون و خطی رگرسیون پیرسون، همبستگی شامل؛ ضریب)

 .برای پاسخگویی به فرضیات جحقیق استفاده شده است

 های تحقیق یافته .4

و  پاسخگویی، اعتماد:های کیفیت خدمات شامل اصلی اول جحقیق، رابطه بین مالفهبرای بررسی و پاسخگویی به فرضیه 

گراران انتخابی از مشتریان بیمه پاسارگاد با استفاده از جحلیل رگرسیونی چندمتيیره  ی رضایت بیمه با متيیر وابسته همدلی

 .شده است آورده 1نتایج حاصله از بررسی این فرضیه در جدول . گیرد مورد سنجش قرار می

 

 برای بررسی فرضیه اول تحقیق رگرسیونی مدل تحلیل نتایج -1جدول 

 متغیر
برآورد 

 پارامتر

  انحراف

 استاندارد
 t P-valueمقدار آماره 

مقدار آماره 
F 

P-value 

 0/000 6/212 0/174 1/078 ثابت رگرسیون

636/113 111/1 
 0/584 0/548- 0/043 0/024- اعتماد

 0/000 4/750 0/072 0/341 پاسخگویی

 0/000 7/456 0/052 0/391 همدلی

 r 433/1)(ضریب همبستگی

)(ضریب جعیین 2R 638/1 

ضریب جعیین جعدیل شده 

)( 2

adjR 
636/1 

حاصله از آن P-valueو مقدار  Fی  شود، مقدار آماره طور که از نتایج مندرج در جدول فوق مشاهده می همان

)( // , 0000454107  valuePF گراران را  های کیفیت خدمات و رضایت بیمه ی خطی بین مالفه وجود یک رابطه
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برای هریک از ( P-value)داری به دست آمده  معنیاستودنت و مقدار احتمال  -tهمچنین مقادیر آزمون .نماید جأیید می

های پاسخگویی و همدلی در مدل  و مالفه( عرض از مبداء)کند که ثابت رگرسیون  ضرایب رگرسیون، مشخص می

)(دار نیست ی اعتماد در این مدل معنی باشند و مالفه دار می معنی / 5840valueP . مقدار ضریب جعیین رگرسیون

45802برابر با /R دست آمده که جقریباً با مقدار ضریب جعیین جعدیل شده به)( /adj 45402 R بنابراین . برابر است

جر  هرچه مقدار ضریب جعیین جعدیل شده به مقدار ضریب جعیین نزدیک)های مناسبت مدل  ضمن سنجش یکی از آماره

ی  درصد از جيییرات متيیر وابسته 64جوان بیان نمود که  ، چنین می(تباشد، حاکی از مناسب بودن مدل رگرسیونی اس

بنابراین با ضریب اطمینان . شود ی متيیر کیفیت خدمات جبیین می های جشکیل دهنده گراران جوسط مالفه رضایت بیمه

 گیری نمود که؛ جوان چنین نتیجه درصد می 13

 .وجود دارد یگذاران رابطه معنادار یمهب یتخدمات ارائه شده و رضا یفیتک ینب
خسارجو  یابخدمات ارائه شده جوسط شرکت مستقل ارز یفیتک ینبجهت بررسی دو فرضیه فرعی اول، مبنی بر وجود رابطه 

، از گراران یمهب یتخسارجو رضا یابخدمات ارائه شده جوسط شرکت مستقل ارز یفیتک ینبو وجود رابطه  گراران یمهب یترضا

 .گزارش شده است 1نتایج این آزمون در جدول . ستگی پیرسون استفاده شده استآزمون همب

 نتایج حاصله از بررسی دو فرضیه فرعی تحقیق - 2جدول 

 های مورد مطالعه متغیر
 تعداد 

 مشاهدات

ضریب همبستگی 

 پیرسون
P-value 

کیفیت خدمات ارائه شده جوسط شرکت مستقل ارزیاب خسارت و 

 گراران رضایت بیمه
111 616/1 111/1 

 111/1 611/1 115 گراران کیفیت خدمات ارائه شده جوسط شرکت بیمه و رضایت بیمه

). محاسبهشدهاست 13/1از  کمتر، حاصله برای هر دو فرضیهفوقP-valueمقدار  شود همانگونه که مالحظه می

0500000 //  valueP.)جوان چنین  درصد می 13اطمینان شود و با ضریب  بنابراین فرض صفر قویاً رد می

 :گیری نمود که نتیجه

وجود  یگذاران رابطه معنادار یمهب یتو رضا خسارت یابخدمات ارائه شده توسط شرکت مستقل ارز یفیتک ینب»
 «.دارد

 «.وجود دارد یگذاران رابطه معنادار یمهب یتو رضا یمهخدمات ارائه شده در واحد خسارت شرکت ب یفیتک ینب»

استفاده شده است که نتایج آن در ( z) ی دو ضریب همبستگی پیرسون مقایسهجهت بررسی آخرین فرضیه جحقیق، از آزمون 

 .آورده شده است 5جدول 

 

 بررسی رابطه خطی برای آزمون فرضیه فرعی سوم تحقیق -3جدول 

 های مورد مطالعه متغیر
 تعداد 

 مشاهدات
 Z P-valueآماره ضریب همبستگی پیرسون

 616/1 111 شرکت مستقل ارزیاب خسارت
181/1 131/1 

 611/1 115 واحد خسارت شرکت بیمه
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و رضایت خدمات  یفیتک ی بین آید، مقدار ضریب همبستگی پیرسون بین امتیازهای رابطه طورکه از نتایج جدول فوق برمی همان

چرا که . باشد دار نمی مبین وجود یک اختالف معنیگراران در شکرت مستقل ارزیاب خسارت و وحد خسارت شرکت بیمه،  بیمه

 .باشد می( /050)بسیار بزرگتر از سطح خطای آزمون ( P-value)داری حاصله مقدار احتمال معنی

 (0509520 // >  valueP .)جوان چنین  درصد می 13شود و با ضریب اطمینان  بنابراین فرض صفر قویاً رد می

 :گیری نمود که نتیجه

گذاران متأثر از شرکت مستقل ارزیاب خسارت و واحد  رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده بر رضایت بیمه»

 «.خسارت شرکت بیمه نیست

 گیری نتیجه .3

نماید که در راستای مشتری مداری و حفظ مشتریان حرکت نمایند، زیرا دوامو بقای  های بیمه ایجاب می ماهیت شرکت

امروزه، جرب و حفظ مشتری در صنعت بیمه کشور، با جوجهبه فعال شدن . ها بستگی به مشتریان آنها دارد شرکتآن 

های  های بیمه خصوصی و جوسعه اطالعات و ارجباطات در سطح بین المللی که امکان مقایسهخدمات شرکت شرکت

در این جحقیق به برررسی  .ه مراجب مشکل شدهاستدهد، ب  مختلف بیمه در نقاط مختلف دنیا را در اختیار مردم قرار می

پرداخته  پاسارگاد یمهگراران در شرکت ب یمهب یتو رضا یلاجومب های یمهخدمات در واحد خسارت ب یفیتک یانارجباط م

های اجومبیل اعم از بیمه شخص ثالث و بدنه شرکت بیمه پاسارگاد در  گراران بیمه جامعه آماری شامل کلیه بیمه. شد

 583گیری مورگان، جعداد  که با استفاده از فرمول نمونه اند رستان مشهد بودند که از شرکت خسات مالی دریافت کردهشه

. از ابزار پرسشنامه جهت گردآوری اطالعات استفاده شده است. نفر از این مشتریان به عنوان نمونه جحقیق انتخاب شدند

های استاندارد استفاده شد،  ت خدمات و رضایت مشتریان از پرسشنامهبا جوجه به اینکه جهت سنجش هر دو متيیر کیفی

نفری،ضریب آلفای کرونباخ برای هر دو پرسشنامه و  13ای  با اجرای طرح پایلوت در نمونه. باشد روایی آنها مورد جأیید می

مشتریان )میان پاسخگویانها  های جشکیل دهنده آن محاسبه شد که پس از جأیید پایایی ابزار جحقیق، پرسشنامه مالفه

 . آوری شد جوزیع و جمع (بیمه پاسارگاد

برای مقایسه  zهمبستگی پیرسون، رگرسیون خطی و آزمون های  ها با استفاده از آزمون پس از جشکیل بانک اطالعاجی، داده

 . گیری شده است ضرایب همبستگی جهت پاسخگویی به فرضیات جحقیق بهره

این یافته  .وجود دارد یگراران رابطه معنادار یمهب یتخدمات ارائه شده و رضا یفیتک ینبنتایج جحقیق نشان داد که بین 

و  یلره، (1115)ویالرس و کول هو ،  (1581)و همکاران  یقادر، (1511)و همکاران  یویارزجحقیق با نتایج جحقیقات 

ن جحقیقات نیز ارجباط میان کیفیت خدمات و رضایت مشتربان مورد جأیید ، همخوانی دارد؛ چرا که در ای(1115)همکاران 

 . قرار گرفته است

و  خسارت یابخدمات ارائه شده جوسطشرکت مستقل ارز یفیتکنتایج حاصله از بررسی فرضیات فرعی نیز نشان داد بین 

ایت نتایج حاصله از آخرین فرضیه در نه. گراران رابطه معناداری وجود دارد یمه و رضایت بیمهواحد خسارت شرکت ب

واحد خسارت، ارزیاب خسارت و   گراران در شرکت جحقیق نشان داد که رابطه بین کیفیت خدمات ارائه شده و رضایت بیمه

 .گردد در ادامه بر اساس نتایج حاصله از جحقیق، پیشنهاداجی ارائه می. متفاوت نیست

د که بین کیفیت خدمات ارائه شده ورضایت بیمه گراران رابطه مثبت و نتایج حاصله از بررسی فرضیات جحقیق نشان دا

بنابراین  .رضایت مشتریان را جبیین نمایددرصد از جيییرات  64جواند حدود  معناداری وجود دارد و همچنین این متيیر می

جوان  جهت بهبود کیفیت خدمات می. رسد گراران، جوجه به کیفیت خدمات ضروری به نظر می جهت افزایش رضایت بیمه

 :پیشنهادات ذیل را مطرح نمود

 های مختلف و مرجبط با انواع  های آموزشی جخصصی در زمینه های بیمه برای جوانا کردن کارکنان خویش دوره شرکت

پریری جرغیب  گزار نمایند و کارکنان را در امر پاسخگویی درست، اطالعرسانی و افزایش جعهد و مسئولیتها بر مختلف بیمه
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 .نمایند

 شود که در  لرا پیشنهاد می. کند ها، حس مفید بودن را در آنها القاء می گیری گیری نظرات کارکنان در جصمیمبه کار

ی مباحث مطرح شده برای سهولت در کار  مختلف را درزمینهها و نظرات کارکنان واحدهای  خالل جلسات رسمی ایده

 .جخصصی از چه کسانی نظر بخواهند های سازماندهی نمایند و بدانند که در زمینه

 بر این اساس در درجه اول باید به . آفرینند مدیران باید جوجه داشته باشند که کارکنان راضی، مشتریان راضی می

همچنین باید جالش کنند جا . کنند رسانی می الش نمایند و بدانند که به چه کسانی خدمتشناسایی زنجیره مشتریان خود ج

 .جفکر مشتری داخلی را در ذهن کارکنان خود جفهیمنمایند

  مدیران باید جوجه داشته باشند که ججارب شخصی کارکنان ارایه دهنده خدمت، جأثیر بسیار زیادی بر رضایت

انجامد ، افرادی را با ججارب جخصصی باال  د برای مشاغلی که به جعامالت مستقیم با مشتریانمیلرا بای. مشتریان خواهد گراشت

 .انتخاب نمایند

 های مناسب برای بهبود خدمات استفاده نمایند زیرا بهبود خدمات در  شود که از خط مشی به مدیران پیشنهاد می

هایتحت مدیریت خود واحدی برای رسیدگی به  شرکت همچنین در. جلب رضایت و بازسازی این رضایت نقش مهمی دارد

 .شکایات مشتریان و جبران خسارات ایجاد نمایند

 شود که برای جرب بیشتر مشتری بر فضاهای ظاهری، امکانات و ججهیزاجی که برای راحتی و  به مدیران پیشنهادمی

 .شود و ظاهر مرجب کارکنان جوجه نمایند آسایش مشتریان در نظر گرفته می

 ارزیاب مستقل  گراران از خدمات شرکت  جوانند با جوجه به اینکه بخشی از بیمه مدیران شرکت بیمه پاسارگاد می

کنند با نظارت بیشتر بر عملکرد این شرکت سطح کیفیت خدمات را بهبود دهند و آموزش مداوم و مستمر  خسارت استفاده می

 .برای کارکنان این شرکت داشته باشند

 جواند با آموزش بیشتر کارکنان در بهبود مالفه اعتماد که میانگین کمتری نسبت به مالفه  سارگاد میشرکت بیمه پا

 .پاسخگوئی و همدلی دارد، اقدام نماید

 شود با جوجه به اینکه در واحد خسارت عالوه بر سرعت در روند انجام کار نیاز به دقت باالیی برای بررسی  پیشنهاد می

شرکت بیمه از کارکنان مجرب و متخصص در این واحد استفاده کند جا عالوه بر افزایش سرعت و دقت در باشد،  ها می پرونده

 .های جعلی نیز جلوگیری شود کار، از پرداخت خسارت به پرونده

 های جحقیق که حاکی از پایین بودن میزان رضایت بیمه گراران از بخش صدور در مقایسه با بخش  با جوجه به یافته

 .ریزی نمایند جوانند برای باال بردن میزان رضایت در بخش صدور برنامه باشد لرا مدیران شرکت بیمه پاسارگاد می میخسارت 

  رنگ آمیزی،  ،شود که به دکوراسیون، کیفیت مواد و وسایل بکار رفته، نور پردازی به مدیران پیشنهاد میدر آخر

 .کند، جوجه نمایند ت خدمات نقش مهمی ایفاء میگیری برداشت مشتری از کیفی بوهای مطبوع که در شکل

 های تحقیق محدودیت

پژوهش حاضر نیز از این امر مستثنی . هر جحقیق بنا بر ماهیت، موضوع مورد بررسی و روش کار خود دارای مشکالجی می باشد

 .نبوده و مشکالجی در روند انجام آن وجود داشته است

که با جمامی افراد از قبل به  حتی با وجود این. پاسخگویان بود همکاری برخی ازگراری و  مشکل جدی این جحقیق عدم وقت

بندی مشخص به هر  صورت جلفنی و یا حتی حضوری وقت پاسخگویی اخر شده بود و محقق یا پرسشگران طبق برنامه زمان

ی و اضطراری، عدم آمادگی برای جکمیل نمودند، ولی برخی از آنها به دالیلی از قبیل برگزاری جلسه فور یک از آنها مراجعه می

دانند که این امر سبب اجالف وقت و در نهایت کمبود زمان در روند جحقیق شده  از پاسخگویی انصراف داده می …پرسشنامه و

 . است

مشتریان از متيیرهای دیگری همچون انتظارات مشریان،  در خصوص محدودیت جحقیق حاضر باید گفت که متيیر رضایت
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جوان سایر متيیرهای اثرگرار بر  می. نیز متأثر است که محقق قادر به کنترل آنها نبوده است... سازمان عرضه کننده و جصویر

 .اند، به عنوان محدودیت عنوان نمود رضایت مشتریان را که در این جحقیق کنترل نشده

 م 1

 منابع و مآخذ فارسی

 فردوسی  ای، انتشارات دانشگاه های نمونه ای بر بررسی مقدمه، (1511. )نیا، ابوالقاسم ارقامی، ناصررضا، بزرگ. 

 مقایسه کیفیت خدمات شرکت های دولتی و خصوصی صنعت (1584)اکبری، مسعود؛ مظلومی، نادر و حقیقی، مهدی ،

 .5بیمه در ایران، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 

 ،انتشارات سمت ،مدیریت آن در کاربرد و آمار، (1581. )منصور مومنی،و  عادل آذر. 

 6، ص 14صنعت بیمه، شماره ،  بررسی علل عدم رشد بیمه اجومبیل، فصلنامه (1548)آوانسیان، آنوشان. 

 115جامعه، شماره  ، اندازه گیری رضایتمندی مشتری، ماهنامه کار و(1583)بیک زاد، جعفر و وزیری، علیرضا. 

 ای   ، آیین نامه اعطای پروانه و نحوه فعالیت ماسسات ارزیابی خسارت بیمه(1581)بیمه مرکزی ایران 

 پرسشنامه سنجش رضایت مشتریان شرکت بیمه پارسیان، برگرفته از سایت: 

  http://lifemvc.parsianinsurance.ir/question/ 
  ،انتشارات ششم، جلد مدیریت، پژوهشنامه ،1511 مجید، رمضان، و مدمح سید مقیمی،پرسشنامه کیفیت خدمات 

  .جهران دان، راه

  اندازه گیری کیفیت خدمات بیمه با استفاده از مدل گسترده کیفیت خدمات (1586)جعفرنژاد، احمد و رحیمی، حسن ،

 .5سروکوال، فصلنامه صنعت بیمه، شماره 

 مقایسه کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان در واحدهای پرداخت ، (1581)حاجیها، علی و محمدی دیانی، مریم

 .6، فصلنامه صنعت بیمه، شماره (دو شرکت بیمه دولتی: مورد مطالعه)خسارت بیمه اجومبیل

 سازمان )نوزدهم، انتشارات سمت انسانی، چاپ علوم در جحقیق روش بر ای ، مقدمه(1511)محمدرضا  نیا، حافظ

 .(وم انسانی دانشگاههامطالعه و جدوین کتب عل

 سمتانتشارات ، 1581ای بر روش جحقیق علوم انسانی، چاپ هفتم ، مقدمه(1511). حافظ نیا، محمدرضا. 

 روش جحقیق در مدیریت، انتشارات فوژان(1511)خاکی، غالمرضا ،. 

 روش جحقیق در مدیریت، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی(1511. )خاکی، غالمرضا ،. 

  روش های جحقیق در علوم انسانی، انتشارات یادواره کتاب ،(1511. )شورینی، سیاوشخلیلی.

 های پژوهش در علوم رفتاری، چاپ چهارم، انتشارات سمت روش( 1583. )نژاد، غالمرضا خوئی. 

  رویکردی جامع: ، روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت(1511)دانایی فرد، حسن؛ الوانی، سید مهدی و آذر، عادل ،

 .انتشارات اشراقی

  روش های جحقیق در روانشناسی و علوم جربیتی، انتشارات ویرایش(1511)دالور، علی ،. 

 شناسی و علوم جربیتی، انتشارات ارسباران ، روش جحقیق در روان(1511. )دالور، علی. 

 یتبررضا یکیخدمات الکترون یفیتک یرابطه  یبررس، (1515. )گیالنی نیا، حسین. نیا، حسین گنجی. رادقصبه، محمد 

 .یو علوم اجتماع یحسابدار یریت،اقتصاد، مد یالملل ینکنفرانس ب یناول، گراران یمهب

 5، پرداخت خسارت در بیمه های اجومبیل بیمه آسیا، نشریه آسیا، شماره (1534)رحیمی، محمدرضا. 

 بازاریابی، انتشارات دانشگاه جهران ، چاپ پنجم، مدیریت (1581)روستا، احمد؛ ونوس، داور و ابراهیمی، عبدالحمید. 

 انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی،های جحقیق در علوم  روش، (1581. )اروخانی، باقرس. 

  سایت بیمه مرکزی ایران1511سالنامه آماری ،. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.ensani.ir/fa/22969/magazine.aspx
http://www.sid.ir


 

990 

 

  سایت بیمه پاسارگادwww.pasargadinsurance.ir 

 های جحقیق در علوم رفتاری، انتشارات آگه روش ،(1511. )سرمد، زهره. 

  روش جحقیق در علوم رفتاری، چاپ بیست و دوم، انتشارات آگه(1511)سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، اله ،. 

 مدیریت کیفیت خدمات ، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول( 1586) سید جوادین ، سید رضا و کیماسی مسعود ،. 

 سنجش و اولویت بندی کیفیت خدمات واحد (1581)جاعی، امیرعباس و پوراسفدن، قنبرعباسشیری، مهران؛ ش ،

 55، ص 1آموزش ایران خودرو با استفاده از ابزار سروکوال و فرایند جحلیل سلسله مراجبی، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 

 .56و 

 انش مدیریت ریسک در رشته بیمه شخص ثالث و جأثیر کارگیری د ، ضرورت به(1581)صحت، سعید و علوی، سید سعید

 .11، ص 163و  166ماهنامه جازه های جهان بیمه شماره قانون جدید بیمه شخص ثالث بر ریسک مرجبط با این بیمه، 

  اثیر کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان بانک ملی شهرستان ، بررسی ج(1511)صمدی، عباس و اسکندری، سهیال

 .11، فصلنامه مدیریت، شماره (بر اساس مدل سروکوال)جویسرکان

 83جا  86، اهمیت مدیریت ریسک و بیمه برای مدیران، انتشارات پژوهه، ص (1588)ضمیری، معصوم. 

 روش جحقیق و مأخرشناسی، انتشارات دانشگاه پیام نور ،(1533) .طاهری، ابوالقاسم.

 ،مرکز نشر دانشگاهیجلد اول، جهران، گیری و کاربردهای آن،  نمونه هنظری (.1588) عمیدی، علی. 

 41، جاثیر کیفیت ارائه خدمات بر رضایت بیمه گراران آجش سوزی، فصلنامه صنعت بیمه، شماره(1531)فکور، مرضیه. 

 استراجژی، عملیات و جکنولوژی اطالعات، : ، مدیریت خدمات(1581)مز ای و فیتز سیمونز مونا جیفیتز سیمونز، جی

 .43و  44جرجمه دکتر سید محمداعرابی و داود ایزدی، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی، چاپ اول، ص 

 ات و ارجباط آن با ، بررسی و سنجش کیفیت خدم(1581)قادری، سمیه؛ حسینی، میرزاحسن و احمدی نژاد، مصطفی

 .11، ص 61رضایتمندی مشتریان، نشریه بررسی های بازرگانی، شماره 

 61، ص  56، بیمه بدنه اجومبیل نیاز عمومی جامعه، نشریه آسیا، شماره (1586)قدیانی، آرزو. 

  جمجرجمه بهمن فروزنده، نشر آجروپات، چاپ پن( 1585)اصول بازاریابی  –کاجلر، فیلیپ، آرمسترانگ، گری. 

  اصول بازاریابی، جرجمه علی پارسائیان، نشر ادبستان(1531)کاجلر، فیلیپ و آرمسترانگ، گری ، 

 63، نگرشی بر بیمه اجومبیل، فصلنامه بیمه مرکزی ایران، شماره یک، ص(1543)کریمی، آیت . 

  133کریمی، آیت، مبانی علمی و نظری بیمه های اموال، انتشارات پژوهشکده بیمه، چ سوم، ص. 

 انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ (نگرش کاربردی)، مدیریت کنترل کیفیت فراگیر(1531)کزازی، ابوالفضل ،

 .اول

 مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران بر مبنای مدل سروکوال، فصلنامه صنعت بیمه، (1586)گرجی، محمدباقر ،

 . 81سال بیستم، شماره 

 مورد مطالعه)، عوامل موثر بر وفاداری بیمه گراران(1581)ری، مسعود و حقیقی کفاش، مهدیاللیان پور، نوشین؛ اکب :

 .34، فصلنامه صنعت بیمه، شماره یک، ص(شرکت بیمه ایران

 65، اصول و مدیریت بازاریابی خدمات، جرجمه بهمن فروزنده، نشر آموخته، ص (1583)الوالک، کریستوفر والرن رایت-

66. 

  بررسی سطح رضایتمندی بیمه گراران زیاندیده در بیمه های اجومبیل، فصلنامه صنعت بیمه، (1531)مبشری، جلیل ،

 .38شماره 

 سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، انتشارات جرمه(1511. )مقیمی، سیدمحمد ،. 

  66بانک صادرات، شماره ، نشریه رابطه بین رضایت مشتری و عملکرد بانک ها، (1583)ید محمد، سموسوی شاهرودی ،
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  جاثیر کیفیت خدمات بیمه ای بر گسترش بیمه اجومبیل، پژوهشنامه بیمه، شماره (1534)میرزایی، ماشااله ، 

 کیفیت سیستم پرداخت خسارت در شرکت بیمه ملت از دیدگاه مشتری (1583)ناصحی فر، وحید و حق بیان، اکبر ،

 .54جا  53، ص 1و  1، فصلنامه صنعت بیمه، شماره (در رشته بیمه اجومبیل)مداری و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن

  مقایسه و سنجش کیفیت خدمات بیمه عمر شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از (1515)نیازمند، معصومه ،

 .ور، دانشگاه آزاد اسالمی نیشاب(پایان نامه کارشناسی ارشد)در مشهد ( بیمه ایران و پاسارگاد)مدل سروپرف مطالعه موردی 
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