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 َای متغیر بٍ تًجٍ با بیمٍ فريشىدگان عملکرد بر َیجاوی ًَش وقش تبییه

محًر مشتری فريش رفتار ي اوطباقی فريش رفتار میاوجی  

 (ایران بیمٍ فريش َای ومایىدگی: مًردی مطالعٍ)
 

 آَىی محمدی مىیژٌ

 .ایران. تُران. رازَ بًئیه ياحد اسالمی آزاد داوطگاٌ بیمٍ، - بازرگاوی مدیریت رضتٍ ارضد کارضىاس

 

 چکیدٌ

َدف از اوجام ایه تحقیق، تبییه وقص ًَش َیجاوی بر عملکرد فريضىدگان بیمٍ با تًجٍ بٍ متغیر َای میاوجی رفتار فريش 

َمبستگی برای اوجام ایه  -اوطباقی ي رفتار فريش مطتری محًر در ومایىدگی َای فريش بیمٍ ایران، بًد. از ريش تًصیفی

ضدٌ است. جامعٍ آماری تحقیق حاضر ضامل کلیة فريضىدگان ومایىدگی َای فريش بیمٍ ایران در ضُر تُران تحقیق استفادٌ 

وفر بٍ عىًان ومًوٍ تحقیق تعییه ضدود. برای بررسی  922وفر می باضىد کٍ بر اساس فرمًل کًکران تعداد  6226بٍ تعداد 

سًال است. پایایی پرسص وامٍ َا بٍ يسیلٍ ضریب آلفای  72 متغیر َای تحقیق از ابسار پرسطىامٍ استفادٌ ضد کٍ دارای

کريوباخ تایید ضد، ريایی محتًایی پرسص وامٍ َا تًسط جمعی از اساتید داوطگاٌ ي ريایی سازٌ آوُا تًسط تحلیل عاملی 

ف اسمیروًف برای تاییدی مًرد تایید قرار گرفت. از ريش َای آمار استىباطی از وًع پارامتریک، از قبیل آزمًن کًلمًگري

َا  اطمیىان از ورمال بًدن دادٌ َا ي مدل معادالت ساختاری ي تحلیل مسیر بٍ کمک ورم افسار لییسرل جُت آزمًن فرضیٍ

استفادٌ ضدٌ است. مُمتریه یافتٍ َای تحقیق وطان داد کٍ، ًَش َیجاوی بر رفتار فريش اوطباقی فريضىدگان بیمٍ ایران 

اوی بر رفتار فريش مطتری محًر فريضىدگان بیمٍ ایران تاثیر مثبت دارد، رفتار فريش اوطباقی بٍ تاثیر مثبت دارد، ًَش َیج

عىًان متغییر میاوجی در رابطٍ بیه ًَش َیجاوی ي عملکرد فريضىدگان بیمٍ ایران تاثیر مثبت دارد. رفتار فريش اوطباقی بر 

ش مطتری محًر بر عملکرد فريضىدگان بیمٍ ایران تاثیر مثبت دارد، عملکرد فريضىدگان بیمٍ ایران تاثیر مثبت دارد، رفتار فري

رفتار فريش مطتری محًر بٍ عىًان متغییر میاوجی در رابطٍ بیه ًَش َیجاوی ي عملکرد فريضىدگان بیمٍ ایران تاثیر مثبت 

 دارد.
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