
مقاله: عنوان  

 کرمان استان بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی های بیمه بازار تاثیر بررسی

 نام نویسنده:

 مومنی محدثه

 

 چکیده:

 به تشویق را مشتریان بتوانند ها شرکت این اگر.   روند می شمار به گر بیمه های شرکت مالی بهبود اصلی عوامل از بازرگانی های بیمه امروزه

 محققان مطالعات نتایج.   یابد بهبود آنها عملکرد که باشند داشته انتظار توانند می ؛ نمایند بیمه نوع این مختلف های حوزه در گذاری سرمایه

 اثرات تعیین مطالعه این هدف  این؛ بنابر. باشد می اندک مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه مختلف ابعاد اثر باره در مطالعه که دهد می نشان قبلی

 می کرمان استان در گر بیمه های شرکت نمایندگان و گزاران کار مطالعه این آماری جامعه.باشد مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه مختلف ابعاد

 از ها داده تحلیل تجزیه برای. بود ٪59/48 دهی پاسخ نرخ.  شد آوری جمع آسان  روش به و پرسشنامه توسط مطالعه این ی ها داده.  باشند

 روایی و  پایایی که داد نشان حاصله نتایج. گردید استفاده اس اس پی اس و اس ال پی اسمارت افزارهای نرم و ساختاری معادالت مدل

 بر بازرگانی بیمه  مسئولیت و ؛اشخاص اموال  های مولفه که؛  داد نشان ها فرضیه آزمون از حاصل نتایج. بودند شده تعیین درحد پرسشنامه

 بیمه  مسئولیت و اشخاص اموال؛  های مولفه اثرات سنجش با مطالعه این. دارد  دار معنی و مثبت اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد

 مالی عملکرد سنجش برای اندرکاران درست و محققان بسوی جدیدی پنجره یک توانست گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی

 . باشد مفید اندرکاران دست و علمی مجامع برای تواند می مطالعه این نتایج این؛ بنابر. بگشاید

 ؛ عملکرد مالی   تیمسئول ؛ بیمهاشخاص بیمه  اموال؛ بیمه  : یدیکل کلمات

 مقدمه:

 خسارتهای که کند پیدا راهی اینکه یا کند پیشگیری خطرها وقوع از که بوده حلی  راه دنبال به دائما شده برو رو خطر با انسان که زمانی از

  که است ها قرن.  است ای حرفه و حقوقی  های مسئولیت و اموال ؛  کردن بیمه  خسارت جبران های حل راه از یکی.  شود جبران آن از ناشی

 می پیدا گرایش آن سوی به پیدا آن به نسبت که شناختی با انسانها قبل روز از بیشتر روز هر و گرفته قرار متمدن جوامع توجه مورد بیمه

 بودن اختیاری به توجه با.  شود می بندی تقسیم مسئولیت نامه بیمه  و ،اشخاص اموال  گروه سه به بازرگانی بیمه ایران قوانین مطابق.کنند

 را خود مالی عملکرد توانند می نمایند ترغیب نامه بیمه نوع این خریداری به را خود مشتریان  بتوانند گر بیمه های شرکت اگر ها بیمه نوع این

 این به تحقیق این ؛ این بنابر.  است شده انجام خصوص این در کمی تحقیقات که دهد می نشان تحقیق مرتبط ادبیات بررسی.  بخشند بهبود

 دارد؟ ای بیمه های شرکت مالی عملکرد   بر اثری جه بازرگانی های نامه بیمه انواع از گزاران بیمه استفاده ؛ شود می منجر اصلی سوال

 اختیار در اىبیمه تأمین گذار،بیمه از بیمه حق دریافت مقابل در گربیمه. هستند متعهد هم مقابل در گربیمه و گذاربیمه بازرگانی، هاىبیمه در

 یک از. گرددمی اخذ گذاربیمه از کالً و گرددمی تعیین شدهبیمه خطر با متناسب بیمه حق محاسبه ها،بیمه از نوع این در. دهدمى قرار وى



 منجر تواندمی کشور، در بیمه پیشرفت.اندشده تقسیم اشخاص بیمه و پولى زیان مسئولیت، اشیاء، هاىبیمه به بازرگانى هاىبیمه دیگر دیدگاه

 توسعه و مبادالت افزایش اقتصادی، توسعه و رشد با متقابل ارتباطی در و شود بزرگ اندازهایپس تشکیل و ملی ثروت حفظ به

 بر تواندمی خسارت، جبران در تعهدش و گذارسرمایه نهاد یک عنوان به آن نقش به توجه با بیمه، صنعت واقع در. باشدمی هاگذاریسرمایه

 را خود تأسیسات و اموال ضمانت توانندمی نهادها، و اشخاص.باشد داشته بسزایی تأثیر کشور، اقتصادی رشد در نیز و کالن اقتصاد هایفعالیت

 کرده دریافت گربیمه هایشرکت از را وارده خسارت حادثه، وقوع صورت در تا نمایند واگذار ایبیمه هایشرکت به مستمر، بیمه حق پرداخت با

 و توسعه باعث جدید، هایگذاریسرمایه ایجاد که این به توجه با دیگر طرف از.بماند امان در خطر گزند از هایشاندارایی و اموال طریق، بدین و

 بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه گانه سه ابعاد از یک هر نقش که است اهیمت حایز طرفی از. شودمی کشور هر اقتصادی رشد

 . گردد محاسبه گر

گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه های مولفه اثراث تعیین: تحقیق اصلی هدف  

تحقیق عملیاتی اهداف  

گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  بازرگانی بیمه  اموال مولفه اثر تعیین: اول هدف  

گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  بازرگانی بیمه   اشخاص مولفه اثر تعیین: دوم هدف  

مالی شرکت های بیمه گرهدف سوم : تعیین اثر مولفه مسئولیت  بیمه بازرگانی بر عملکرد  سوم هدف  

دارد تاثیر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه های مولفه تحقیق عملیاتی های فرضیه   

دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه اموال  مولفه:  اول فرضیه . 

دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه اشخاص مولفه:  دوم فرضیه . 

  . دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر بازرگانی بیمه مسئولیت مولفه:  سوم فرضیه

 پیشینه تحقیق:

تعیین تاثیر ارائه خدمات و ارتباط با مشتری در عملکرد مالی شرکت بیمه دانا » ( مطالعه ای را با عنوان 1394محمدی  و نجفی زاده )

را انجام دادند.  هدف این پژوهش  پژوهش تاثیر ارتباط با مشتری و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان بر عملکرد مالی صنعت بیمه « تهران

آماری شعب شرکت بیمه دانادرتهران بود و داده های مورد نیاز از  طریق پرسشنامه جمع اوری گردید.   اطالعات جمع آوری بود. جامعه 

 شده با استفاده از نرم افزار لیزرل تجزیه و تحلیل گردید. نتایج مطالعه نشان داد که  مشتری مداری تاثیر مثبت و معناداری بر رضایت ،

د . بعالوه نتایج این مطالعه نشان داد که مشتری مداری تاثیرمعناداری بر اعتماد مشتریان دارد؛رضایت و وفاداری وفاداری و اعتماد دار

 دانا بیمه شرکت مالی عملکرد در مشتری با ارتباط و خدمات ارائه تاثیر تعیین»  عنوان با را ای مطالعه( 1394) زاده نجفی و  محمدیم

 بیمه صنعت مالی عملکرد بر مشتریان به مطلوب خدمات ارائه و مشتری با ارتباط تاثیر پژوهش  پژوهش این هدف.  دادند انجام را «تهران

 آوری جمع اطالعات.   گردید اوری جمع پرسشنامه طریق  از نیاز مورد های داده و بود دانادرتهران بیمه شرکت شعب آماری جامعه. بود

 ، رضایت بر معناداری و مثبت تاثیر مداری مشتری  که داد نشان مطالعه نتایج. گردید تحلیل و تجزیه لیزرل افزار نرم از استفاده با شده

 وفاداری و دارد؛رضایت مشتریان اعتماد بر تاثیرمعناداری مداری مشتری که داد نشان مطالعه این نتایج بعالوه.  دارد اعتماد و وفاداری



 خدمت ندارد؛ مشتریان رضایت و وفاداری بر معناداری تاثیر فروشمداری دارد؛ شرکت مالی عملکرد بر داری معنا و مثبت تاثیر مشتریان

 بر اعتماد و مشتریان رضایت بر معناداری تاثیر خدمتمداری نهایت در و ندارد؛ مشتری واعتماد وفاداری بر معناداری و مثبت تاثیر مداری

 .ندارد مالی عملکرد

 و سود تقسیم سیاست بر تأکید با بیمه های شرکت گذاری سرمایه بر مؤثر عوامل» عنوان با خود تحقیق در(  1393) قزلباش و افشاری

 خود پژوهش در محققان. کردند بررسی 1391-1385 زمانی بازة در را بیمه صنعت در فعال بازرگانی بیمه شرکت هجده «نقدی جریانات

 تحقیق این در آمده دست به نتایج. کردند بررسی را بیمه های شرکت ثابت ای داراییه و گذاری سرمایه سطح بر انتخابی متغیر هفت تأثیر

 نقد جریان و تقسیمی سود سیاست گذاری، سرمایه سیاست بین مطالعه مورد بیمۀ شرکتهای در 1391 تا 1385 سال از که داد نشان

  .دارد وجود معنیداری رابطۀ

دارد؛ فروشمداری تاثیر معناداری بر وفاداری و رضایت مشتریان ندارد؛ خدمت  شتریان تاثیر مثبت و معنا داری بر عملکرد مالی شرکتم

مداری تاثیر مثبت و معناداری بر وفاداری واعتماد مشتری ندارد؛ و در نهایت خدمتمداری تاثیر معناداری بر رضایت مشتریان و اعتماد بر 

 عملکرد مالی ندارد.

عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری شرکت های بیمه با تأکید بر سیاست تقسیم سود و »نوان ( در تحقیق خود با ع 1393افشاری و قزلباش )

بررسی کردند. محققان در پژوهش خود  1391-1385هجده شرکت بیمه بازرگانی فعال در صنعت بیمه را در بازة زمانی « جریانات نقدی

رکت های بیمه را بررسی کردند. نتایج به دست آمده در این تحقیق تأثیر هفت متغیر انتخابی بر سطح سرمایه گذاری و داراییه ای ثابت ش

در شرکتهای بیمۀ مورد مطالعه بین سیاست سرمایه گذاری، سیاست سود تقسیمی و جریان نقد  1391تا  1385نشان داد که از سال 

 رابطۀ معنیداری وجود دارد. 

 و شرکت 5 شرکتها تعداد. کرد بررسی 2013 تا 2008 سال از را آلبانی کشور در بیمه شرکتهای مالی عملکرد( 2015) چکرسی

 ثابت های دارایی نسبت شرکت، اندازة شرکت، ریسک شرکت، پذیری انعطاف مالی، اهرم: از بودند عبارت تحقیق بررسی مورد متغیرهای

 بررسی مذکور متغیرهای از استفاده با خرد سطح در را آلبانی بیمۀ شرکتهای مالی عملکرد محققان. داراییها بازدة و داراییها مجموع به

 پذیری انعطاف و دارند( داراییها بازدة) مالی عملکرد روی بر منفی تأثیر شرکت ریسک و مالی اهرم آمده دست به نتایج اساس بر. کردند

 .دارد بررسی مورد شرکتهای داراییهای بازدة روی مثبتی تأثیر شرکت

 در. دادند انجام را«  بیمه های شرکت برعملکرد مشتریان انگیزه اثر و سازمانی عوامل»  عنوان با را ای مطالعه( 2015)  رودریگز و فلیسیو

 مدل. داد قرار بررسی مورد ای بیمه های شرکت عملکرد با را مشتریان تحریک تاثیر و سازمانی عوامل بین ارتباط تحقیقاتی، مطالعه این

 های نمونه. بود گرفته نظر در را محصوالت نوع و اندازه، و سن تاثیرات بود شده تدوین محور منابع مدل اساس بر که مطالعه این مفهومی

 تحلیل از مطالعه این در.بود 2007 و 2005 سال حدفاصل در اسپانیا و پرتغال بازارهای در ای بیمه شرکت 202 از متشکل بررسی تحت

 عوامل روی شدت به مشتریان اطمینان و مشتریان نیازهای که داد نشان نتایج. شد استفاده ساختاری معادله مدلسازی روش و عاملی

 مدت و ای بیمه های شرکت محصوالت نوع. است تاثیرگذار نیز ای بیمه های شرکت عملکرد روی بر نتیجه در و گذارد می تاثیر سازمانی

 .است موثر انها  عملکرد روی نیز آنها

 

 روش تحقیق 



هدف، کاربردی و از منظر گردآوری داده، توصیفی پیمایشی محسوب می شود . روش گردآوری اطالعات نیز میدانی این پژوهش از نظر 

است که طی مراحل ان تاثیر بازار بیمه های بازرگانی بر عملکرد مالی شرکت های بیمه استان کرمان می گیرد. بعالوه این مطالعه در 

 .گاهی از قیمت و قیمت متاثر از تبلیغات بر این ارتباطات مورد بررسی قرار دهدصدد ان است که نقش تعدیل گری متغیرهای آ

 قلمرو پژوهش

جامعه آماری این مطالعه  کارگزاری ها و نمایندگی های بیمه های بازرگانی در استان کرمان می باشد . مطابق امار موجود در حال حاضر 

مشغول فعالیت می باشندو حجم نمونه بر اساس فرمول کرجسی و مورگان به تعداد  نمایندگی و کارگزاری در استان کرمان 1379تعداد 

 نمایندگی و کار گزاری می باشد . پاسخ دهندگان به پرسشنامه این مطالعه مدیران واحد های مذکور می باشند .  302

  ها روش و ابزار گردآوری داده

مقیاس لیکرت هفت گزینه ای و بصورت میدانی گرد آوری می گردد. پرسشنامه  داده های مورد نیاز این مطالعه از طریق پرسشنامه با

تحقیق از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت اول، مربوط به مشخصات جمعیت شناختی نمونه است و با استفاده از سؤال های 

. قسمت دوم مرتبط با متغیرهای اصلی چندگزینه ای، درباره جمعیت شناسایی جامعه آماری تحقیق دیتا مورد نیاز جمع آوری می شود

 پژوهش می باشد که تعداد سوال هر متغیر به همراه منابع استخراج انها مطابق جدول ذیل می باشد.

 نتایج:

  توصیفی آمار نتایج

 :شود می ارائه تحقیق، اصلی متغیرهای و شناختی جمعیت متغیرهای توصیفی بررسی نتایج بخش این در

 شناختی جمعیت متغیرهای توصیفی های یافته

 :جنسیت

 از درصد32.447 و مرد دهندگانپاسخ از درصد 67.553 یعنی دهندگان پاسخ اکثریت که داد نشان ها داده از حاصل تحلیل و تجزیه

 .بودند زن هاآن

 :تحصیالت

  دهندگان پاسخ از درصد54.255 و45.747 ترتیب به که داد نشان تحصیالت با مرتبط های داده تحلیل و تجزیه از امده بدست نتایج

  .بودند باالتر و لیسانس فوق ؛ لیسانس دارنده

 :سن

 از درصد28.723 و41.489 ،29.787ترتیب به که داد نشان دهندگان پاسخ سن با مرتبط های داده تحلیل و تجزیه از امده بدست نتایج

  .بودند سال 51 از بیشتر و سال پنجاه تا چهل سال، چهل تا سی سنی رده در دهندگان پاسخ



 

 اصلی های متغیر توصیفی های یافته

 اموال بیمه

 بین سازه این سواالت به دهندگانپاسخ جواب میانگین که است آن از حاکی اموال بیمه سازه درباره توصیفی آمار از آمده بدست نتایج

 تا1/01599 بین معیار انحراف همچنین. باشدمی لیکرت اینقطه هفت مقیاس متوسط سطح از بیشتر که باشدمی3/8558 تا 3/6481

 .باشدمی1/26993

 اشخاص بیمه

 بین سازه این  سواالت به دهندگانپاسخ جواب میانگین که است آن از حاکی اشخاص بیمه سازه درباره توصیفی آمار از آمده بدست نتایج

 بین سازه معیار انحراف همچنین. باشدمی لیکرت اینقطه هفت مقیاس متوسط سطح از بیشتر که باشدمی 3/7452 تا 3/6129

 .باشدمی 1/28803 تا 1/10225

 مسئولیت بیمه

 بین سازه این سواالت به دهندگانپاسخ جواب میانگین که دهد می شده مسئولیت بیمه سازه درباره توصیفی آمار از آمده بدست نتایج

 تا1/26091 بین معیار انحراف همچنین. باشدمی لیکرت اینقطه هفت مقیاس متوسط سطح از بیشتر که باشدمی3/4706 تا 3/6154

 .باشدمی 1/36065

 مالی عملکرد

 سازه این سواالت به دهندگانپاسخ جواب میانگین که دهد می نشان مالی عملکرد سازه درباره توصیفی آمار از آمده بدست نتایج

  1/18575 بین ب معیار انحراف همچنین. باشدمی لیکرت اینقطه هفت مقیاس متوسط سطح از بیشتر که باشدمی 3/7800 تا 3/6350

 .باشدمی 1/4393 تا

 

 پژوهش( های فرضیه از آمده دست به نتایج)  استنباطی آمار نتایج

 فرضیه هدف این به نیل برای. بود گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  اموال بیمه از گزاران بیمه استفاده اثر تعیین تحقیق، اول هدف

 دهدمی نشان 18-4 جدول مندرجات. دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  اموال بیمه از گزاران بیمه استفاده. یافت توسعه زیر

 این .(β=3746/0 ؛ =6/9735t) دارد دار معنی و مثبت اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر اموال بیمه از گزاران بیمه استفاده که

 ؛1393 ، جباری امیر و دشتبان ؛2015 ، رودریگز و فلیسیو ؛2015، چکرسی ؛2016 ، فاریاس)   گذشته محققان نتایج با همراستا نتیجه

 .باشد می( 1394 ، زاده نجفی و  محمدی

 فرضیه هدف این به نیل برای. بود گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر اشخاص بیمه از گزاران بیمه استفاده اثر تعیین تحقیق، دوم هدف

 18-4 جدول اطالعات مطابق. دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  اشخاص بیمه از گزاران بیمه استفاده. یافت توسعه زیر



 این .(β=3738/0 ؛ =8/1131t) دارد دار معنی و مثبت اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر  اشخاص بیمه از گزاران بیمه استفاده

 ؛1393 ، جباری امیر و دشتبان ؛2015 ، رودریگز و فلیسیو ؛2015، چکرسی ؛2016 ، فاریاس)   گذشته محققان نتایج با همراستا نتیجه

 .باشد می( 1394 ، زاده نجفی و  محمدی

 هدف این به نیل برای. گربود بیمه های شرکت مالی عملکرد بر مسئولیت بیمه از گزاران بیمه استفاده اثر تعیین تحقیق، سوم هدف

-4 جدول اطالعات مطابق. دارد اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر مسئولیت بیمه از گزاران بیمه استفاده. یافت توسعه زیر فرضیه

(. β=2226/0 ؛= 3/5758t) دارد دار معنی و مثبت اثر گر بیمه های شرکت مالی عملکرد بر مسئولیت بیمه از گزاران بیمه استفاده 18

 ، جباری امیر و دشتبان ؛2015 ، رودریگز و فلیسیو ؛2015، چکرسی ؛2016 ، فاریاس)   گذشته محققان نتایج با همراستا نتیجه این

 .باشد می( 1394 ، زاده نجفی و  محمدی ؛1393

 :فارسی منابع فهرست

 تجریانا و دسو تقسیم سیاست بر تأکید با بیمه یشرکتها اریسرمایهگذ بر مؤثر ملاعو( 1393)  ش،بهروزقزلبا ؛ اهلل ری،اسدفشاا[1]

 209-230صص(  1) 29 ، بیمه هشنامۀوپژ. ینقد

 سازمانی؛ عملکرد بهبود در مشتری دانش مدیریت نقش تبیین و بررسی(. 1391)تالین منصوریان، ؛  ،عباسعلی کریمی حاجی[2]

 7-32 ،صص 8 شماره چهارم سال بازرگانی، مدیریت کاوشهای پژوهشی ـ علمی فصلنامۀ

 55 همپوشان های نسل الگوی یک قالب در  مالی نهاد یک عنوان به جزئی اندوخته بازنشستگی نظام ارائه(. 1393) جباری و دشتبان[3]

 ایی دوره

 ایران مجله چاپ« ایران برای سرمایه انباشت و فقر: درآمد توزیع بر آن اثرات و بازنشستگی سیستم اصالحات( . 1389) دشتبان[4]

 (14) 7  اقتصادی،

 مطالعه: ایران در بازنشستگی های��صندوق راهکارهای و ها�چالش( 1389) غالمرضا تهرانی فروهش ؛ �� مهدی گنجیان ؛ میر جواد سید[5]

 (7) 2 کشاورزی؛ جهاد بازنشستگی صندوق موردی

 و ای بیمه خدمات و ها حمایت از اصلی، شدگان بیمه مندی رضایت بر موثر عوامل ؛بررسی( 1389)هدایت خسروی ایرج؛ ساعیارسی[6]

 98-75؛صص(5) 2؛ آباد خرم شهرستان اجتماعی تامین موردی مطالعه) درمانی

 دانا بیمه شرکت مالی عملکرد در مشتری با ارتباط و خدمات ارائه تاثیر تعیین ؛(1394) السادات نادره زاده نجفی  توران محمدی[7]

 تربیتی علوم و حسابداری اقتصاد، مدیریت، المللی بین کنفرانس ولین تهران؛

 :غیر فارسیمنابع فهرست 

 

[8]Farías, Pablo. (2016). Determinants of perceived and actual knowledge of commission paid by 

contributors in the pension funds industry. BRQ Business Research Quarterly.  

[9]Felício, J. A., & Rodrigues, R. (2015). Organizational factors and customers' motivation effect on 

insurance companies' performance. Journal of Business Research, 68(7), 1622-1629.  



[10]Frank, R., 2006. Microeconomic and Behavior, 6th ed. McGraw-Hill/Irwin. 

[11]Estelami, H., Lehmann, D.R., Holden, A.C., 2001. Macro-economic determinants of consumer price 

knowledge: a meta-analysisof four decades of research. Int. J. Res. Mark. 18 (4), 341---355 

[12]Estelami, H., 2005. A cross-category examination of consumer price awareness in financial and non-
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 :فهرست منابع فارسی

. ينقد تجریاناو  دسو تقسیم سیاست بر تأکید با بیمه يشرکتها اريسرمایهگذ بر مؤثر ملاعو (1393) بهروز ش،قزلبا اسد اهلل ؛ري،فشاا

 209-230صص  (1) 29،  بیمه هشنامۀوپژ

فصلنامۀ علمی ـ  ی؛بهبود عملکرد سازمان دري دانش مشتر تیرینقش مد نییو تب یبررس (.1391)نی، تالانیمنصور ی  ؛،عباسعل یمیکر یحاج

 7-32،صص  8چهارم شماره  سال بازرگانی، تیریمد يپژوهشی کاوشها

 دوره ایی 55 همپوشان هاي نسل يدر قالب یک الگو  مالی نهاد یک عنوان ارائه نظام بازنشستگی اندوخته جزئی به .(1393) يدشتبان و جبار

 7  ،ياقتصاد رانیچاپ مجله ا« رانیا يبرا هیدرآمد: فقر و انباشت سرما عیو اثرات آن بر توز یبازنشستگ ستمیاصالحات س . (1389دشتبان )

(14) 

 ي: مطالعه موردرانیدر ا یبازنشستگ هاي��صندوق راهکارهاي و ها�چالش (1389) غالمرضا تهرانی فروهش؛  �� يمهد انیگنج ؛ ریجواد م دیس

 (7) 2ي؛ جهاد کشاورز یصندوق بازنشستگ

بررسی عوامل موثر بر رضایت مندي بیمه شدگان اصلی، از حمایت ها و خدمات بیمه اي و ؛ (1389)خسروي هدایت ؛ساعیارسی ایرج

 98-75(؛صص5) 2؛درمانی )مطالعه موردي تامین اجتماعی شهرستان خرم آباد 

 نیول؛ دانا تهران مهیشرکت ب یدر عملکرد مال يارائه خدمات و ارتباط با مشتر ریتاث نییتع (؛1394)نجفی زاده نادره السادات محمدي توران  

 یتیو علوم ترب ياقتصاد، حسابدار ت،یریمد یالملل نیکنفرانس ب
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