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 ما بیمه شرکت مالی عملکرد بر مشتری تحلیل تأثیر
 

 2، رسول خرم1الهام تاجیک باغخواص

ر، ابْر، ٍاحد اسالهی آزاد داًطگاُ بیوِ، گرایص بازرگاًی هدیریت کارضٌاس ارضد ٍ حسابداری کارضٌاس 8  ایراى اْب

 ایراى تْراى، هرکسی، تْراى ٍاحد اسالهی آزاد داًطگاُ بازاریابی، یصگرا بازرگاًی هدیریت ارضد  کارضٌاسی داًطجَی ٍ کاهپیَتر هٌْدسی کارضٌاس 2

 

 چکیذه

ّوبستگی برای  -ّدف از اًجام ایي تحقیق، بررسی تأثیر تحلیل هطتری بر عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها، بَد. از رٍش تَصیفی

باضٌد کِ تعداد  راى ضرکت بیوِ ها هیاًجام ایي تحقیق استفادُ ضدُ است. جاهعِ آهاری تحقیق حاضر ضاهل کارکٌاى ٍ هدی

ًفر ّستٌد، جْت تعییي حداقل حجن ًوًَِ الزم، از فرهَل کَکراى برای جاهعِ هحدٍد استفادُ گردید کِ بر اساس  488ّا  آى

سؤال  49ًفر تعییي ضد. برای بررسی هتغیرّای تحقیق از ابسار پرسطٌاهِ استفادُ ضد کِ دارای  833آى، حجن ًوًَِ الزم 

گیری هطتریاى قبلی، ًَع هطتری ٍ عولکرد هالی را  هتغیر تحلیل هطتری، پردازش داًص رسوی، فرٍش هازاد، بازپس 6ست ٍ ا

ّا تَسط جوعی از اساتید  ضریب آلفای کرًٍباخ تائید ضد، رٍایی هحتَایی پرسطٌاهِ ٍسیلِ بِّا  سٌجد. پایایی پرسطٌاهِ هی

ّای آهار استٌباطی از ًَع پاراهتریک، از  ل عاهلی تائیدی هَرد تائید قرار گرفت. از رٍشّا تَسط تحلی داًطگاُ ٍ رٍایی سازُ آى

ّا ٍ هدل هعادالت ساختاری ٍ تحلیل هسیر بِ کوک  قبیل آزهَى کَلوَگرٍف اسویرًَف برای اطویٌاى از ًرهال بَدى دادُ

ّای تحقیق ًطاى داد کِ، تحلیل هطتری بر عولکرد  تریي یافتِ ّا استفادُ ضدُ است. هْن افسار ایوَس جْت آزهَى فرضیِ ًرم

ّای هطتری بر عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هثبت هعٌاداری دارد،  هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هثبت هعٌاداری دارد، ّسیٌِ

ضرکت بیوِ ها تأثیر  درآهد ٍ عَاید بر عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هثبت هعٌاداری دارد، هٌافع ًاهطَْد بر عولکرد هالی

ًگر بر  بٌدی هطتری بر عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هثبت هعٌاداری دارد، هطتریاى آیٌدُ هثبت هعٌاداری دارد، تقسین

عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هثبت هعٌاداری دارد، پردازش داًص رسوی در رابطِ بیي تحلیل هطتری ٍ عولکرد هالی 

ر هیاًجیگری دارد، فرٍش هازاد در رابطِ بیي تحلیل هطتری ٍ عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر ضرکت بیوِ ها تأثی

گیری هطتریاى قبلی در رابطِ بیي تحلیل هطتری ٍ عولکرد هالی ضرکت بیوِ ها تأثیر هیاًجیگری  هیاًجیگری دارد، بازپس

 گری دارد. یوِ ها هعٌادار است، تأثیر تعدیلدارد، ًَع هطتری در رابطِ بیي تحلیل هطتری ٍ عولکرد هالی ضرکت ب

 

 تحلیل هطتری، عولکرد هالی، ضرکت کارکٌاى، بیوِ هاهای کلیذی:  واژه

 



 حسابداری ٍ هالی هدیریت اقتصاد، هطالعات

 69-12، صفحات 8931 زهستاى، 4، ضوارُ 5دٍرُ 

 

 

 


