
 چکیده

 تجارت، در مثبت و پایدار نتایج کسب منظور تا به است داشته آن بر را ها شرکت اقتصاد، شدن جهانی

 نظر در های خود تصمیم در را اجتماعی های رسالت و ها ارزش جامعه، طورکلی به و زیست محیط

  یرقابت تیها بر موفق شرکت یاجتماع تیمسئول ریاثسنجش ت بگیرند. هدف اصلی تحقیق حاضر،

است. از اینرو سوال اصلی با توجه به مدل مفهومی تحقیق اینگونه  النیاستان گ مهیب یها شرکت

با توجه به بهبود عملکرد بر  مهیب یها شرکت یاجتماع تیمسئول یها تیفعال ایآمطرح شده است 

 در مستقر بیمه های به اینکه جامعه آماری تحقیق، یعنی شرکت با توجه ؟دارد ریآنها تاث یرقابت تیموفق

 گیری نمونه طریق از گیری نمونه شعبه است. شیوه 45محدود می باشد و برابر با   گیالن استان

 نمونه عنوان به شرکت 45 یعنی آماری جامعه کل دیگر عبارت به. است شده مشخص سرشماری

 کار از برگرفته استاندارد پرسشنامه از ها داده آوری معج جهت پژوهش این در است. شده انتخاب

روایی پرسشنامه با استفاده از روایی گرفته شده است.  4105تحقیقاتی گالردو و سانچز در سال 

( مورد تائید 179.1( و پایائی آن با گزارش ضریب آلفای کرونباخ )1..17صوری و تحلیل عاملی )

های آمار توصیفی )فراوانی، درصد، میانگین و  ا با استفاده از روشه قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده

گیری روابط  انحراف معیار( و آمار استنباطی با تحلیل مسیر و روش معادالت ساختاری برای اندازه

بین متغیرها به کار گرفته شده است. در تحلیل توصیفی از نرم افزار اس پی اس اس و در تحلیل 

نتایج حاصل نشان داد که ضیه ها از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. استنباطی و آزمون فر

 عملکرد و رقابتی موفقیت بر گیالن استان در بیمه های شرکت اجتماعی مسئولیت های فعالیت

 اجتماعی مسئولیت های فعالیت گردید مشخص چنین هم. دارد داری معنی و مثبت تاثیر ها شرکت

 .دارد داری معنی و مثبت تاثیر آنها رقابتی موفقیت بر عملکرد بهبود به توجه با بیمه های شرکت

 ها، صنعت بیمه. شرکت رقابتی، عملکرد ها، موفقیت کلمات کلیدی: مسئولیت اجتماعی شرکت

 


