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 چکیده
اجتماعی  نیأمتبرای ارزیابی رابطه بین خدمات الکترونیکی بیمه  کاربردی از تحقیق حاضر ارائه یک مدل هدف

دل عوامل م نیا .استاجتماعی استان قزوین  نیتأمرضایتمندی مشتریان از این خدمات در سطح بیمه  زانیو م

. پس از ردیگیممشتریان را در نظر  یمندتیرضااجتماعی و  نیتأمبر خدمات الکترونیکی بیمه  رگذاریتأث

مشتریان و عرضه خدمات به  سرعت پاسخگویی، یاندازهاچشمسنجش هریک از  یهاشاخصشناسایی 

گرداوری اطالعات  روش .قرار گرفت موردسنجش پرسش 23و به طراحی پرسشنامه پرداخته  هانهیهزکنترل 

قیق تح یآمار جامعه است. گرفتهانجاماز طریق پرسشنامه  هاداده یو گرداور یدانیم ،یاکتابخانه صورتبه

 صورتهببا استفاده از روش تعین حجم نمونه ) نیقزواجتماعی استان  نیتأمبیمه  رجوعاناربابحاضر را کلیه 

 یهاهیرضفروایی صوری و پایایی پرسشنامه  دیتائاز  پس در نظر گرفته شد. یمشتر 283تعداد تصادفی( به 

جمعیت  یهایگژیوبخش توصیفی به بیان توصیف  در توصیفی و تحلیلی ارزیابی شدند. روش 3به  شدههیته

است و در  شدهپرداخته یآماروهشی با استفاده از جداول و نمودارهای شناختی و وضعیت متغیرهای پژ

 تی استیودنت آزموناسمیرنف جهت تعین نرمال بودن متغیرها و _قسمت تحلیلی از آزمون کلموگرونف

 LISREL85 افزارنرممعادالت ساختاری با استفاده از  یریکارگبهجهت بررسی وضعیت موجود متغیرها و 

خدمات  نشان داد که بین ارائه تحقیق حاضر جینتا است. شدهاستفادهآزمون تحلیل رگرسیون جهت ارزیابی  و

 ر ششهاجتماعی استان قزوین در  نیتأمبه روش خدمات الکترونیکی و میزان رضایتمندی مشتریان بیمه 

ذهنی مشتریان از  ریتصو ،هانهیهز کنترل سرعت پاسخگویی، عرضه خدمات به مشتریان،انداز )چشم

 .استمطلوبی برقرار  ( رابطهو عوامل فیزیکی رفاهی ارتباطی کارکنان ،کنندگانارائه

یاجتماع تأمینسازمان  ،یکیخدمات الکترون یمشتر یتمندیرضا ک،یالکترون مهیب ها:کلیدواژه  

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The purpose of this study is to present a functional model for assessing the relationship between 

social security services and social service satisfaction of these services at the social security 

level of Qazvin province. This model takes into account the factors affecting the electronic 

services of social security and customer satisfaction. After identifying the indicators for 

assessing each of the responsiveness, customer service and cost control perspectives, a 

questionnaire was designed and 32 questions were measured. 

The method of collecting information is library, field and data collection through a 

questionnaire. The statistical population of this study was the total number of 384 clients who 

were considered as the total income of social security insurance in Qazvin province (using 

random sampling method). After verifying the formal validity and reliability of the hypotheses 

questionnaire, two descriptive and analytical methods were evaluated. Descriptive section 

describes the description of demographic characteristics and the status of research variables 

using statistical tables and charts. In the analytical part, the Kolmogorov-Smirnov test was used 

to determine the normal variables and to test the t-student to examine the status of the existing 

variables and to apply the structural equations using The LISREL85 software and the 

regression analysis test have been used for evaluation. The results of this study showed that 

between the provision of services by electronic services and the satisfaction of customers of 

social security insurance in Qazvin province in each of six perspectives responsiveness, 

customer service delivery, cost control, customer mental image of providers, employees and 

physical health welfare communication Has  a good relationship. 

Keywords: Electronic Insurance, Electronic Customer Satisfaction, Social Security 

Organization 
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