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 چکیده
 را تریانمش رضایت بتوانند هاسازمان اگر .اندرقابتی اسلحه عنوان به مشتری رضایت کسب پی در روزافزون طوره ب هاسازمان

 خدمات ارائه بیمه، جمله از خدماتی هایشرکت همه هدف .بود خواهند موفق میزان همان به دهند، افزایش یا و حفظ مین،تأ

 از مشتری انتظارات که نمود تضمین توانمی هنگامی را خدمات مطلوب کیفیت. باشدمی مشتریان رضایت مورد و مناسب

خدمات،  تکیفی وضعیت درباره مشتریان تلقی .باشد شده عرضه او به انتظار فراتر از چیزی یا و شده برآورده نظر مورد خدمت

 تکیفی ارزیابی در که معیاری .شودمی ناشی نظر مورد خدمت از او انتظار مقابل در خدمت واقعی عملکرد از مشتری درک به

 یفیتک درباره قادرند مشتریان تنها .شودمی تعیین مشتریان توسط تنها است اهمیت حائز و شودمی آورده حساب به خدمات

 هایمانساز امروزه .است اهمیتبی و نامربوط کامالً آنان از غیر کسانی توسط هاارزیابی سایر و کنند قضاوت شدهعرضه خدمات

 در نانهمچ روند این و کنندمی قلمداد خود کار کیفیت سنجش برای مهم معیاری را مشتری رضایت میزان خدماتی، یا تولیدی

 عخدماتی، تنو صنایع. گرددمی بر جهانی سطح در رقابت به که است چیزی او رضایت و مشتری اهمیت .است افزایش حال

 مشتریان نیازهای به اند، پاسخگوییمختلف خدماتی و تولیدی واحدهای بقای رکن ترینمهم مشتریان، که آنجا دارند. از بسیاری

 بخش رد بازاریابان به خصوص. ها استسازمان بازاریابی هایبرنامه در توجه قابل موضوع آنها هایخواسته و قعالئ به توجه با

 عنوان به هبیم توسعه و رشد .اندکرده روشن را مشتریان و خدمت دهندگانارائه بین روابط توسعه با مرتبط بالقوه خدمات، ارزش

 بقای و ظحف و دارد قرار( گذارانبیمه) مشتریان رضایت میزان ثیرتأ تحت شدت به جوامع یافتگیتوسعه هایشاخص از یکی

 ریانمشت رضایت بر ثرمؤ عوامل بررسی حاضر پژوهش هدف .است هاشرکت آن گذارانبیمه رضایت گرو در بیمه هایشرکت

 آماری جامعه .باشدمی 5931 سال در سروکوال مدل طبق قزوین شهر در زندگی هایبیمه رشته در ایران بیمه خدمات کیفیت از

 برای .شدند انتخاب نمونه عنوان هب نفر 222 نهایت در که باشدمی ایران بیمه زندگی هایبیمه مشتریان کلیه حاضر پژوهش

 وتحلیلتجزیه جهت .گردید استفاده شناختیجمعیت السؤ 1 و تخصصی السؤ 22 شامل ،پرسشنامه از اطالعات گردآوری

 یانم معناداری رابطه که داد نشان پژوهش نتایج. شد استفاده ایموس افزارنرم از استفاده با ساختاری معادالت روش از هاداده

 در رانای بیمه خدمات کیفیت از مشتریان مندیرضایت با همدلی و تضمین، و اطمینان پاسخگویی، اعتماد، محسوس، عوامل

 در ان،ایر یبیمه خدمات کیفیت از مشتریان رضایت که داد نشانپژوهش  نتایج همچنین و دارد وجود زندگی هایبیمه رشته

 است کمتر مطلوب، و متوسط حد از زندگی، هایبیمه رشته
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Abstract  

Organizations are increasingly seeking customer satisfaction as a competitive weapon. If 

organizations can meet customers' satisfaction and maintain or increase it, that will be just as 

successful. The purpose of all service companies includes: insurance, providing good service 

and satisfaction of customers. High quality of services can be ensured when a customer 

expectation of the intended service is met or something beyond his expectation is offered. 

Customers' perception of the quality of service comes from the customer's perception of actual 

performance against his expectation of service. The criterion taken into account in assessing 

the quality of service and is important is determined only by customers. Only can customers 

judge about the quality of services supplied, and other assessments by anyone other than them 

is quite irrelevant and unimportant. Today, manufacturing or service organizations see the 

customer satisfaction an important criterion for measuring the quality of their work. Customer 

importance and his satisfaction is what go back to global competition. Service industries have 

many variations. As customers are the most important pillars of survival of manufacturing units 

and various services, meeting the needs of customers according to their interests and demands 

is the significant issue in the marketing of the organizations. Marketers, especially in the service 

sector, have clarified the potential value associated with the development of relations between 

service providers and customers Development of insurance as an indicator of development of 

the society is strongly influenced by customer satisfaction (the insurer) and the preservation 

and survival of the insurance companies depends on the consent of the insurers of those 

companies. This study aims to examine factors affecting customer satisfaction of the quality of 

Iran insurance services in the city of Qazvin in the field of life insurance that is based on the 

SERVQUAL model in 1395. The study sample is the all customers of Iran life insurance that 

finally 220 people were selected as sample. For data collection questionnaire included 22 

specific questions and 5 demographic questions (General) were used. To analyze the data, 

structural equation method through Amos software was used. The results showed that there is 

a significant relationship between tangible factors, reliability, responsiveness, assurance and 

empathy with the customer satisfaction with the quality of Iran insurance services in the field 

of life insurance and also the findings revealed that customer satisfaction with the quality of 

Iran insurance services in the field of life insurance is less than average. 
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