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 بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه آسیا 
 

 زهرا نوری

 مرکز تهران آزاد دانشگاه مدیریت ارشد کارشناسی

 

 چکیده

با استففاده از رو  تحییتت توصتیفی از    بررسی عوامل موثر بر کیفیت خدمات شرکت سهامی بیمه آسیا پژوهش حاضر با هدف 

 1141اری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان شرکت سهامی بیمته آستیا در ستا     جامعه آمنوع پیمایشی انجام شده است. 

نفتر تعیتین    241نفر بودند. حجم نمونه با استففاده از جتدو  مورنتان     1221بودند که بر اساس آخرین آمار و اطالعات موجود 

رهای مورد اسففاده در پتژوهش از  نردید. رو  نمونه نیری به صورت تصادفی ساده اسففاده شده است. به منظور سنجش مفغی

(؛ 2112(؛ پرسشنامه اعفماد ستازمانی التونن وهمكتاران )   1441پرسشنامه های رففار شهروندی سازمانی پودساکف و همكاران )

و پرسشنامه تعهد ستازمانی آلتن و   ( 1441پفی )(؛ پرسشنامه اخالق کاری 1441پرسشنامه عدالت سازمانی نی هوف و مورمن )

نامته هتا متورد تدییتد     روایتی محفتوایی پرستش   ( برای بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت ختدمات، استففاده نردیتد.    1441می یر )

(، اختالق  41/1بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، پرسشنامه عتدالت ستازمانی )   هانامه پایایی پرسشمفخصصان قرار نرففه است. 

( برآورد نردید. بترای تجزیته و   42/1( و تعهد سازمانی )21/1انی )(، اعفماد سازم22/1(، رففار شهروندی سازمانی )21/1کاری )

یاففته  مسفیل و تحلیل واریانس یک راهه( اسففاده شتد.   tتک مفغیره،  tتحلیل از رو  های آماری توصیفی و آمار اسفنباطی )

عفمتاد ستازمانی و تعهتد    تمامی عوامل عدالت سازمانی، اختالق کتاری، رففتار شتهروندی ستازمانی، ا     های پژوهش نشان داد که 

نفایج آزمون تی مسفیل نشان دارد که بین نظترات  بر کیفیت خدمات کارکنان در شرکت سهامی بیمه آسیا تدثیر دارد. سازمانی 

کارکنان زن و مرد در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات تفاوت معنی داری وجود ندارد. نفایج تحلیل واریانس یتک راهته هتم    

که بین نظرات کارکنان در مورد عوامل مؤثر بر کیفیت بر حسب سابیه خدمت، تفاوت معنی داری وجتود دارد.  چنین نشان داد 

 اما بر حسب سن و تحصیالت تفاوت معنی داری وجود ندارد. 
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