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 چکیده

تلف و مخ یهاشرکتتعداد  شیبا توجه به افزا. باشدیمو ایران  جهان رشدرو به  عیاز صنا یکی عنوانبه مهیب صنعت

بازار  نیدر ا تشرفیاست که پ ییرهایمتغروابط  جیکسب نتا ومتنوع  قاتیتحق انجام ازمندین، رقابت در بازار شیطبع آن؛ افزا

های بیمه تبا توجه به ازدیاد شرک. سازد سریم، تردهیسنجبهتر و  ماتیو تصم هایاستراتژو البته پر تحول را با اتخاذ  یرقابت

آینده برای بدست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان  یهاسالفضای رقابتی حاکم بر صنعت بیمه در  باوجودبدون شک 

یک  وکارکسبوفاداری مشتریان یک عامل بارز در موفقیت  .است مؤثرعواملی ، که وفادار به شرکت بیمه باقی بمانند یطوربه

. لذا در این پژوهش عناصر آورندیمبسیاری را با خود به همراه مشتریان وفادار در صنعت بیمه مزایای  ...شرکت بیمه است

ریق معادالت از طمورد بررسی قرار گرفت.  باشدیممنشور برند که شامل پیکر، شخصیت، فرهنگ، رابطه، بازتابش و خودانگاره 

اداری بش و خودانگاره بر روی وفنتایج نشان داد که عوامل فرهنگ، رابطه، بازتا پارسیانبیمه  کنندگانمصرف ساختاری در جامع

 هستند. مؤثربه برند 

 

 به برند، بازتابش یوفادار منشور برند،. کلیدی: کلمات

Abstract 

The insurance industry is one of the growing industries in the present world of society 

and Iran. Given the increasing number of different companies and therefore increasing 

competition in the market, it requires diverse research and results of variable relationships that 

make progress in this competitive and albeit evolving market by adopting better and more 

sophisticated strategies and decisions, Makes it possible. Given the growing number of 

insurance companies undoubtedly with the competitive environment prevailing in the 

insurance industry in the coming years to gain an appropriate position in the minds of customers 

so that they remain loyal to the insurance company, customer loyalty is a key factor in success. 

The business is an insurance company ... Loyal customers in the insurance industry bring many 

benefits. Therefore, in this study elements of brand charter which include body, personality, 

culture, relationship, reflection and self-image were investigated. Through structural equations 

in the Pasargad Consumer Insurance community, the results showed that factors of culture, 

relationship, reflection, and self-image are influential on brand loyalty. 
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