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طراحی مدل تعویق در خرید بیمههای تکمیلی درمانی بر مبنای نظریه داده
بنیاد

چكيده

احسان محسنزادهشریفی1/لیال آندرواژ2/ابراهیم آلبونعیمی3

مقدمه :در نگاه کلی اهمالکاری يعنی ترك وظايف ،يا انجام آن در آخرين لحظه و نيز احساس ناراحتی حاصل از آن.اهمالکاری
به معنای مشكل داشتن در زمينه شروع و اتمام کارها است .يا به زبانی سادهتر میتوانيم بگوييم که اهمالکاری به معنای کار امروز
را به فردا انداختن است .هدف اين تحقيق ارائه طراحی مدل تعويق در خريد بيمه های درمانی بر مبنای نظريه داده بنياد است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر از نظر هدف،کاربردی و از نظر ماهيت پژوهشی کيفی و بر مبنای نظريه داده بنياد می باشد .در
اين تحقيق 14 ،نفر از خبرگان صنعت بيمه و  18نفر از مشتريان اين صنعت در مصاحبهها و جلسات گروه کانونی شرکت داده
شدند .دادههای گردآوریشده ،با استفاده از نرمافزار  MaxQDAدر سه مرحله کدگذاری شدند.
یافتهها:يافتهها نشان میدهند که برای سنجش رفتار اهمالکاری در بيمه از سه شاخص میتوان استفاده نمود که عبارتند از
تعويق خريد بيمه غيراجباری انتخابشده ،تعويق خريد بيمه اجباری و تعويق پرداخت اقساط بيمه خريداریشده .بستر حاکم شامل
افزايش ميانگين سنی جامعه ،شكاف طبقاتی و مشكالت اقتصادی است و تأثير عوامل مداخلهگری مثل تغيير کارکرد بيمه از
ريسک پوشانی به سرمايهگذاری ،بیاعتمادی به شرکتهای بيمه و نا اطمينانی عمومی را نام برد.
نتیجهگیری :با توجه به نتايج بدست آمده مشخص گرديد که سه عامل روانشناختی ،اخالقی و دانشی موجب شكلگيری رفتار
اهمالکاری در خريداران بيمه های تكميلی درمانی میگردد.
کلید واژهها :بيمه تكميلی درمان ،اهمالکاری ،تعويق خريد ،رفتار مصرفکننده.

 -1دانشجوی دکتری رشته مديريت بازرگانی ،واحد رودهن ،دانشگاه آزاد اسالمی ،رودهن ،ايران
 -2استاديار ،گروه مديريت بازرگانی ،واحد بينالمللی خرمشهر – خليج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ايران( ،نويسنده مسئول) ،پست
الكترونيکleila.andervazh@srbiau.ac.ir: :
 -3استاديار ،گروه مديريت بازرگانی ،واحد بينالمللی خرمشهر – خليج فارس ،دانشگاه آزاد اسالمی ،خرمشهر ،ايران
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مقدمه
در قرن  21به دليل تنوع گسترده محيط و تغييرات
مداوم ،مديريت مؤثر فردی و سازمانی با چالشهای
فراوانی روبهرو شده است .در چنين شرايطی سرعت
عمل ،نقش تعيينکنندهای در کارايی و اثربخشی فردی
و سازمانی يافته است .بزرگنمايی که گاه يک ثانيه
زودتر کليک کردن بر موس ،سرنوشت افراد و
سازمانها را تغيير میدهد و لحظهای غفلت و
اهمالکاری صدمات بسياری بر آنها وارد میسازد؛
بنابراين به نظر میرسد استفاده درست از زمان و انجام
کارها در موعد مقرر ،يک الزام فردی و سازمانی است؛
مطلب مهمی که در بسياری از زمانها فراموش میشود
و اثرهای نامطلوب بر جای میگذارد[.]1
در طی  25سال گذشته ،روانشناسی مصرفکننده به
يک حوزه تحقيقی گسترده مبدل شده است و
بينشهای مهمی در مورد تأثير اختالفات روانشناختی
و فرهنگی بر پديدههای مصرفکننده ارائه میدهد[.]2
آنچه اهميت دارد اين است که اين عادت در جوامع
مختلف شايع است و شيوع آن روندی گسترده دارد،
بهطوریکه اليس و نال از آن به عنوان يک بيماری ياد
میکنند که  %95از مردم به آن مبتال هستند[.]3
داليل بسياری برای رفتار اهمالکاری وجود دارد که بر
روی زندگی دانشگاهی ،همانند همه حوزههای ديگر
زندگی ما تأثير منفی میگذارد ازجمله :مهارتهای
مديريت زمان ضعيف ،باورهای خودکارآمدی ضعيف،
ناراحتی مربوط بهسختی انجام کارها[ .]4ويژگیهای
شخصيتی (مسئوليتپذيری ،کمالگرايی و گرايشهای
نوروتيک و غيره) ،باورهای غيرمنطقی[ .]5ناتوانی در
تمرکز کردن ،ترس از شكست ،ناتوانی در جهت دادن
به اهداف[ ،]6حرمت نفس پايين ،اضطراب  ،مهار
گذاری بيرونی ،مهارتهای حل مسئله ،انتظارات
غيرواقعی ،و عادات کاری[.]7
اسچوين برگ[ ]8به تعويق انداختن را شكلی از
اهمالکاری ،تأخير اندازی در فضای دانشگاه ،تأخير
انداختن در وظايف و مسئوليتهای مرتبط با درس و
مطالعه و با حفظ و نگهداری آنها تا دقايق آخر تعريف
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میکند و آن را رفتاری فراگير و بالقوه ناسازگار برای
بسياری از افراد که اغلب بااحساس پريشانی و ناراحتی
روانشناختی همراه است قلمداد میکند.
در نگاه کلی اهمالکاری يعنی ترك وظايف ،يا انجام
آن در آخرين لحظه و نيز احساس ناراحتی حاصل از
آن[9و .]10اهمالکاری به معنای مشكل داشتن در
زمينه شروع و اتمام کارها است .يا به زبانی سادهتر
میتوانيم بگوييم که اهمالکاری به معنای کار امروز را
به فردا انداختن است .فرد اهمالکار دائماً شروع کار را
به آينده محول میکند ولی آينده معلوم نيست کی
میآيد .اهمالکاری ،از نظر روانشناسی يعنی به آينده
محول کردن کاری که تصميم به اجرای آن
گرفتهايم[.]3
تاکنون داليل اهمالکاری در زمينههای مختلف،
ازجمله انجام تكاليف درسی در دانشجويان و دانش
آموزان[ ]11تعلل در انجام وظايف شخصی و شغلی و
جستجوی شغلی[ ،]12و تعويق سفر[ ]13مورد مطالعه و
بررسی قرارگرفته است .ليكن تحقيقی که به بررسی
اهمالکاری و تعلل در خريد بيمه بپردازد يافت نشد که
نمايانگر وجود شكاف علمی روشن در اين زمينه است.
لذا ،الزم است تحقيقی کيفی برای شناسايی عوامل
مؤثر بر تعويق در خريد بيمه صورت گيرد .بهاينترتيب
هدف اصلی تحقيق پاسخ دادن به اين سؤال است که
چه عواملی موجب شكلگيری رفتار اهمالکاری در
خريداران بيمه های تكميلی درمانی میگردد؟
آمارها نشان می دهند که ميانگين متوسط رشد حق
بيمه در بخش درمان طی  10سال منتهی به 1399
حدود  37.6بوده است .با اين حال بيمه درمان هنوز
نيازمند توسعه بيشتر در اقشار مختلف جامعه است.
اگرچه بخش بزرگی از جامعه تحت پوشش انواع بيمه
اجباری همچون تامين اجتماعی هستند ،ولی باال رفتن
هزينههای درمان موجب شده تا جايگاه بيمه های
غيراجباری مانند بيمه عمر و بيمه تكميلی جدیتر شود.
اين در حالی ست که مشاهده می شود بسياری از مردم
در خريد و نگهداری اين نوع بيمهها اهمالکاری
میکنند و پس از بروز حادثه هزينه های مالی و رمانی

احسان محسنزادهشریفی و همکاران

سنگينی را متحمل می شوند .اين افراد اهميتی برای
بيمه قائل نمیشوند و مطمئن هستند که همهچيز
بهخوبی پيش میرود .اما گاهی اتفاقاتی که اصالً
انتظارش را نداشتيم ممكن است برای ما هم روی دهد
و بايد پيشبينی آنها را از قبل کرده باشيم.
تصميمگيری در مورد موضوعات طوالنیمدت ،خصوصاً
بيمه از چند جهت متفاوت و پيچيده است .نخست
اينکه ،تصميمات بيمه تا حد زيادی وابسته به وضعيت
و هيجانات شخص هستند (به دليل اينکه در صورت
بروز ناتوانی استقالل فرد از بين خواهد رفتن و نقش
خانواده در مراقبت از افراد آسيبديده مهم است)[.]14
دوم ،افراد هميشه برای ارزيابی خطر ناتوانی خود
بهاندازه کافی آماده نيستند ،چه رسد به مدتزمان
آن[ ]15و در انتخاب گزينههای مشابه بيمه با تجربه
محدود روبرو هستند .البته يک استثنا وجود دارد ،و آن
اينكه از گذشته در کنار ساير اعضای خانواده درگير
موضوع بيمهشده باشند[ .]16سوم ،اگرچه ممكن است
هنجارهای خانوادگی در رابطه با تعهدات مراقبتی بين
نسلی باگذشت زمان تغيير کرده باشد ،ولی رفتارهای
فردی بر اساس هنجارهای سنتی اجتماعی پيشفرض
شكل میگيرد ،و ازاينرو تصميمات بلندمدت بيمه آنها
ممكن است تحت تأثير نوعی از بیتحرکیهای
فرهنگی باشد .سرانجام ،محصوالت بيمهای غالباً
پيچيده و درنتيجه درك آنها سخت است ،و شخص در
زمان خريد ،هزينههای آنی حق بيمه را برای محافظت
در برابر خطراتی که در  30تا  40سال بعد ممكن است
رخ دهد متحمل میشود .چنين انتخابهايی معموالً در
معرض تعويق قرار میگيرند ،زيرا نسبت به ساير
خواستهها اولويتهای کمتری را تحت فشار قرار
میدهند.
گوتليب و ميچل[ ]17دريافتند که فريم بندی در توضيح
بيمه نيز اهميت دارد و مک گری و همكاران[]18
دريافتند که ظرفيت شناختی بيشتر باعث افزايش
تصميمات خريد میشود .يكی از پيامدهای اين امر اين
است که خريدهای مشاهدهشده در بازار فقط توانايی
محدودی برای ايجاد استنتاج در مورد رفتار تقاضا ارائه
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میدهند .اين مشاهدات همچنين حاکی از آن است که
اگر محصوالت بيمهای کاربرپسندت ساخته شوند قادر
خواهند بود جذب بيمه را ارتقا دهند.
برخی مطالعات قبلی روش آزمايش انتخاب گسسته را
در زمينههای بيمه مشابه به کار گرفتهاند[ .]19دريافتند
که تصاحب بيمههای بلندمدت محدود به افرادی است
که ثروت آنها از  100.000دالر تجاوز میکند .در
زمينه بيمه درمانی ،کروگر و کوزيمكو[ ، ]20يک
آزمايش پيمايشی را انجام دادند تا تمايل به پرداخت
هزينههای طرحهای فرضی را در يک نمونه بزرگ از
آمريكايیها استخراج کنند .آنها تمايل به پرداخت حق
بيمه درمانی توسط آمريكايیهای بيمه نشده را گزارش
دادند.
با مراجعه به بيمه مراقبتهای طوالنیمدت ،فقط تعداد
کمی مطالعه در کشورهای اروپايی وجود دارد .به همين
ترتيب ،کستافرونت[ ]21از يک آزمايش پيمايشی
استفاده کرد تا تمايل افراد به پرداخت را برای جلوگيری
از نهادينه شدن استخراج کند .کستافرونت و رويرا ،از
يک بررسی ارزيابی مشروط استفاده کردند تا تقاضای
بيمههای بلندمدت را با استفاده از همهپرسی در اسپانيا
استخراج کنند و دريافتند که تنها يک پنجم از مردم
حاضر به پرداخت حق بيمه برای چنين بيمهای هستند.
براون و همكاران[ ]22يک آزمايش انتخابی در مورد
پوشش مراقبت طوالنیمدت در يک محيط بدون بيمه
انجام دادند .آنها برخی از ويژگیهای مهم بيمه مانند
هزينه سياست ،تقسيم هزينه و ماهيت (داوطلبانه در
مقابل اجباری) اين سياست را موردبررسی قراردادند.
مطالعات ديگر به بررسی تقاضا برای مراقبتهای
طوالنیمدت و بيمه عمر طوالنی پرداختهاند .اين موارد
شامل مطالعه نير ،و همكاران[ ]23برای برآورد
اولويتهای مراقبتهای طوالنیمدت بر روی نمونهای
از بيش از هزار نفر در هلند انجامشده است .آنها
شرکتکنندگان را با چهار سناريو روبرو کردند و
دريافتند که افراد مجرد تقاضای بيشتری برای خدمات
مراقبت طوالنیمدت دارند .درنهايت براون و
همكاران[ ]22در آلمان ،تأثير حق بيمه ،برند و بعد
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بيماری بحرانی در تبيين گزينههای بيمه را نشان
دادهاند.
روش پژوهش
تعيين حجم نمونه بر اساس روش اشباع نظری دادهها
بوده و از روش نمونهگيری هدفمند برای انتخاب
شرکتکنندگان استفادهشده است .معيار ورود به تحقيق
برای خبرگان را داشتن تخصص در صنعت بيمه يا
داشتن مناصب مديريتی و کارشناسی در ادارات مرکزی
و دفاتر نمايندگی يكی از شرکتهای بيمه در ايران
شامل میشود .شش عضو خبره در دو گروه کانونی،
هفت متخصص در مصاحبه حضوری و يک عضو در
مصاحبه تلفنی شرکت کردند .ما همچنين با  18نفر از
مصرفکنندگان و مشتريان انواع بيمه که در سالهای
اخير شخصاً به امضای قرارداد خريد بيمه اقدام کردهاند
مصاحبه کرديم.
در ابتدا ،هدف پژوهش و مقدمهای در مورد اهمالکاری
و وجود آن در اغلب افراد جامعه به شرکتکنندگان ارائه
شد و پرسشنامهای راجع به ويژگیهای جمعيت
شناختی خودشان تكميل کردند .سپس از ايشان
خواسته شد اهمالکاری را تعريف کنند و ويژگیهای
اهمالکاران را ذکر کنند .از سؤاالت بعدی برای يافتن
داليل چنين رفتاری در جنبههای مختلف زندگی و
بهطور ويژه در زمان خريد بيمهنامه استفاده شد.
نسخههای متنی که از گروههای کانونی و مصاحبهها
استخراجشده بودند ،با استفاده از نرمافزار MaxQDA
مورد تجزيهوتحليل قرار گرفتند .در مرحله اول ،روش
کدگذاری باز برای تجزيهوتحليل دادههای کيفی به کار
گرفته شد .در مرحله کدگذاری محوری ،کدها مقايسه و
بهطور مكرر موردبازنگری قرار گرفتند تا مجموعهای از
مضامين را تهيه کنند که جوهره بحثها يا جلسات را
در خود جای میدهد .پسازآن ،با مقايسه برچسبها و
مضامين ،سازهها با ادغام ،اضافه کردن و حذف برخی
کدها اصالح شدند .با پيوند دادن مضامين اصلی به
مضامين جزئی آنها ،سازههای کاملتری شكل گرفت.
پس از پايان اين مرحله ،شش سازه اصلی و  24عامل
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مشخص شد .سرانجام ،در مرحله کدگذاری انتخابی،
رابطه بين دستهها بهعنوان يک ساختار متصل شكل
گرفت تا اين نظريه در قالب يک مدل پارادايميک
ظهور يابد .در بخش بعد به تشريح يافتهها میپردازيم.
یافتهها
آمارههای توصيفی مربوط به ويژگیهای جمعيت
شناختی شرکتکنندگان که در جدول  1گزارششده به
اين شرح است :ازنظر جنسيت%62.5 ،
مصاحبهشوندگان را مردان تشكيل میدهند.
پرسششوندگان ازنظر سنی به چهار گروه دستهبندی
شدند .لذا ،حدود  %49از شرکتکنندگان سنی ميان 31
و  40سال داشتهاند .ازنظر سطح تحصيالت ،بيشترين
فراوانی با  %47مربوط به کسانی ست که مدرك
فوقليسانس داشتهاند .شرکتکنندگان ازنظر شغلی
گستردگی زيادی داشتهاند ،ليكن بيشترين فراوانی با
 31%نمونه ،به افرادی با شغل آزاد ،و حدود  %15به
کارشناسان بيمه و کارمندان اختصاص دارد( .جدول )1
جدول  2کدهای اوليه را در کنار تعداد نظرات کدگذاری
شده برای هر اصطالح ،و نمونهای ازنظر
مصاحبهشوندگان گزارش مینمايد .بر اساس اين جدول
بيشترين تكرار نظرات با تعداد  31مورد به عامل
بیاعتمادی به شرکتهای بيمه اختصاص دارد.
درمجموع  383جمله بهصورت مجزا کدگذاری شدهاند.
در ادامه تکتک سازهها به همراه زيرمجموعه شان
(نتيجه کدگذاری انتخابی) توصيف میشوند( .جدول )2
در اين بخش به توصيف و تشريح عوامل شناسايیشده
که بر اهمالکاری در بيمه مؤثر هستند میپردازيم ،که
عبارتاند از :عوامل روانشناختی ،عوامل اخالقی و
عوامل دانشی.
در ادبيات تحقيق نقش متغيرهای مختلف روانشناختی
در بروز رفتار اهمالکاری بهطور گسترده مورد ارزيابی
قرارگرفته است .در اين تحقيق نظر خبرگان بر اين بود
که سه عامل اصلی روانشناختی در اهمالکاری در
بيمه دخيل هستند .خريد و نگهداری بيمه اقدامی ست
که طی آن فرد کامل نبودن زندگی را بايستی پذيرفته
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باشد .چرا که تنها در صورت پذيرش وجود نقصان در
امور مختلف زندگی ست که شخص به خريد بيمه
احساس نياز میکند .فرد کمالگرا نمیپذيرد که روزی
قرار است به اهدافی که در انتظارش است دست نيابد.
لذا ،بيمه که قرار است بخشی از آسيبهايی که
واردشده را تأمين کند ،و نه همه آن را ،مورد استقبال
شخص قرار نمیگيرد .بیانگيزگی مقوله ديگری ست
که در جنبههای مختلف زندگی افراد مشاهده میشود.
کسی که انگيزهای برای رشد ،پيشرفت ،بهبود زندگی و
تغيير اوضاع ندارد ،احتماالً تمايلی به خريد و نگهداری
بيمه نخواهد داشت .عامل روانشناختی ديگری که
ازنظر خبرگان موجب بروز اين رفتار میگردد افسردگی
است .کسانی که از افسردگی رنج میبرند از زندگی
رضايت ندارند و اغلب جنبههای مختلف آن را بیارزش
و بیاهميت میبينند .درنتيجه تالشی برای حفظ و
نگهداری از دارايیها و سالمتی خود نمیکنند .اين
افراد مستعد اهمالکاری در خريد و نگهداری بيمه
هستند.
تفكر غيراخالقی به نگرشها و ديدگاهی اشاره میکند
که شخص بهواسطه آن از رفتاری که غيرشخصی و
مربوط به ديگران است اجتناب میکند .در اين تحقيق
سه مقوله که به اين نوع نگاه نزديک است
شناسايیشده است که عبارتاند از :امكان تقلب در
آينده ،مسئوليت گريزی و خودمتمايز پنداری .در مورد
بيمه و علت اهمالکاری در آن ،مصاحبهشوندگان بيان
میکنند که برخی افراد به دليل اينکه گمان میکنند
در صورت بروز حادثه اين امكان وجود دارد که با تقلب
و دور زدن قانون از پيامدهای آن در امان خواهند بود.
اين موضوع با اصطالح امكان تقلب در آينده کدگذاری
شد .مسئوليت گريزی که در ادبيات روانشناسی نيز
موردتحقيق قرارگرفته در موضوعات مختلفی مشاهده
میشود .در اين تحقيق مشخص شد کسانی که از
مسئوليتهای زندگی اجتناب میکنند ،بهاحتمالزياد در
خريد برخی انواع بيمهنامه اهمالکاری خواهند کرد.
چراکه بهطور درونی مسئوليت آن دارايی يا موضوع را
به عهده خود نمیدانند يا نمیخواهند بپذيرند .درنهايت
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کسانی که خود را نسبت به ديگران متفاوت و متمايز
میدانند .به گفته مصاحبهشوندگان ،چنين افرادی خريد
بيمه را همرنگ ديگران شدن میدانند .يا حتی ممكن
است خود را در برابر حوادث ،بيماری و  ...مصون بدانند.
در نتيجه خودمتمايز پنداری مؤلفه ديگری برای تفكر
غيراخالقی در نظر گرفتهشده است.
ناآگاهی انواع متعددی دارد که هر يک بهنوعی بر
کاهش سرعت شخص برای اقدام در موضوعات
مختلف منجر میگردد .در خصوص بيمه ،ضعف دانش
بيمه از مهمترين ناآگاهیها به شمار میرود .وقتی
شخص اطالعات کمی از ماهيت و فلسفه بيمه دارد،
انتظار نمیرود آن را بهعنوان يكی از اولويتهای
زندگیاش قرار دهد .دانش کم درباره قوانين بيمه مقوله
ديگری ست که موجب میشود شخص بااينكه قصد
خريد بيمه را دارد ،نتواند اين قصد را به تصميم عملی
تبديل کند .اين عدم آگاهی از قوانين گاه موجب
میشود شخص تجربه بدی از خريد بيمه کسب کند .به
اين معنی که يک نوع بيمهنامهای را خريداری کند و در
زمان حادثه متوجه شود که ازنظر قانون خسارتی به او
پرداخت نمیشود .درنهايت دانش کم درباره ابزارهای
موجود بيمهای که برای يک موضوع وجود دارد نيز
باعث میشود شخص خريد بيمه را تا تكميل اطالعات
خود ،که گاه ممكن است به دليل مشغلههای ديگر ،به
تأخير بيندازد.
در اين بخش رفتارهايی که ازنظر خبرگان بهعنوان
اهمالکاری در بيمه شناخته میشوند را معرفی
میکنيم .در خريد و نگهداری بيمه سه شاخص وجود
دارد که در صورت مشاهده در مشتری ،او را
اهمالکاری مینامند .نكته اينجاست که اهمالکاری
زمانی معنی پيدا میکند که شخص قصد خريد داشته
باشد ،يا لزوم آن را بداند ولی اقدام خريد را به تأخير
بيندازد .نخستين شاخص تعويق خريد بيمه اجباری
ست .بهعنوانمثال ،بيمه شخص ثالث اتومبيل ازنظر
قانونی اجباری ست و همه خودروها بايستی تحت
پوشش اين بيمه باشند .لذا ،کسی که با اتمام مدتزمان
قرارداد اين بيمه ،هنوز اقدام به خريد نمیکند اهمالکار

طراحی مدل تعویق در خرید بیمههای تکمیلی

شناخته میشود .دومين شاخص تعويق خريد بيمه
غيراجباری انتخابشده است .به اين معنی که گاه
مشتريان به اين نتيجه میرسند که بايد يک دارايی،
مسئوليت ،يا  ...را تحت پوشش بيمه قرار دهند .ولی به
هر دليل ،بااينكه امكان خريد دارند ،آن اقدام را به
تعويق میاندازند .سومين شاخص نيز تعويق پرداخت
اقساط بيمه خريداریشده است .اين رفتار در خصوص
بيمههايی اتفاق میافتد که بهطور بلندمدت نيازمند
نگهداری هستند .بهعنوانمثال اگر کسی بيمه عمر
خريداری کند ولی در زمان پرداخت اقساط سستی نمايد
اهمالکاری محسوب میشود.
راهبردها به اقداماتی گفته میشوند که در جهت تسريع
يا توقف آثار پديده محوری قابلاجرا هستند .در اين
تحقيق با توجه به اينکه پديده محوری ،يعنی
اهمالکاری در بيمه ،رفتاری نامطلوب است ،بايد
راهبردهايی اتخاذ گردند که در حد امكان پيامدهای اين
رفتار را کاهش دهند .لذا ،سه راهبرد اساسی ازنظر
خبرگان استخراجشده است .نخستين راهبرد تغيير
روشهای بازاريابی است .ايشان بيان میکنند که در
سالهای اخير روشهای بازاريابی که توسط
شرکتهای بيمهگر اجراشدهاند منجر به خريد تكانشی
از طرف مشتريان شده است .نتيجه چنين خريدی اين
است که شخص بهطور عقاليی تصميم نگيرد و پس از
مدتی ،با بروز حادثه ،شاهد عدم پرداخت از طرف
شرکت باشد .اين موضوع نگرش مشتری را به کل
صنعت منفی میکند و درنتيجه افراد اهمالکاری
بيشتری را توليد مینمايد.
دومين راهبرد فرهنگسازی بيمه در جامعه است .بيمه
بايستی ازنظر فرهنگی در سطوح مختلف جامعه
جاافتاده باشد .به گفته خبرگان ،فرهنگ بيمه را بايد از
کودکی نهادينه کرد .درنتيجه سياستگذاران رسانهای و
آموزشی بايستی به اين امر توجه نمايند .سومين مؤلفه
راهبردی در اين زمينه آموزش عمومی بيمه را دربر
میگيرد .در نظام آموزشی کشور بيمه بهعنوان يک
تخصص در سطوح دانشگاهی آموزش داده میشود.
درحالیکه مشتريان اين صنعت را همه افراد جامعه
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تشكيل میدهند .بهاينترتيب انتظار میرود آموزش
عمومی بيمه در دستور کار آموزشوپرورش قرار گيرد.
بستر حاکم همان عوامل زمينهای ست که پديده
محوری را دربر گرفته و قابلکنترل نيست ،ولی در
تعيين راهبردها نيازمند شناخت و درك صحيح از آن
هستيم .در اين تحقيق سه مقوله برای بستر حاکم
شناسايیشده است .در ايران و البته بسياری از
کشورهای ديگر افزايش ميانگين سنی جامعه چالشی
ست که در صورت عدم توجه به آن در آينده ممكن
است به بحران تبديل شود .درنتيجه الزم است در
سياستگذاریهای کالن و بلندمدت به اين موضوع
توجه شود .مشكالت اقتصادی که در سالهای اخير به
دليل تحريمها به وجود آمده موضوع ديگری ست که
صنعت بيمه اثرپذيری بااليی دارد .درنتيجه بايستی در
برنامهريزیهای راهبردی که پيشتر بيان شد ،به اين
نكته توجه کرد .مصاحبهشوندگان به شكاف طبقاتی که
در حال افزايش است نيز توجه کردهاند .به گفته ايشان
رفتهرفته ابزارهای بيمه در حال تخصصی شدن برای
گروههای مختلف جامعه میشوند .بهطوریکه انتظار
نمیرود همه افراد تمايل يكسانی به يک ابزار نشان
دهند .درنتيجه فاصله طبقاتی بهعنوان يک عامل
زمينهای بر تصميمگيریهای شرکتها تأثير میگذارد.
عوامل مداخلهگر به مقوالتی اشاره میکند که موجب
میشوند راهبردهای پيشنهادشده اثرگذاری خود را از
دست بدهند .در سالهای اخير تغيير محسوسی در
معرفی بيمه بهعنوان يک ابزار سرمايهگذاری مشاهده
میشود .اين تغيير نوع بازاريابی و تبليغ احتماالً به اين
دليل است که خدمات بيمه محسوس و ملموس نيستند
و برای مشتری مشخص نيست که در مقابل پولی که
پرداخت میکند چه چيزی دريافت خواهد کرد .ازنظر
خبرگان اين تحقيق اين تغيير کارکرد بيمه از ريسک
پوشانی به سرمايهگذاری نقش مخربی در نگرش
مشتريان دارد .درنتيجه حتی اگر راهبردهای پيشنهادی
هم انجام شوند ،اين موضوع موجب بیاثر شدن آنها
خواهد شد .از طرف ديگر ،گفته میشود که بيمه
بهعنوان عاملی برای ايجاد اطمينان در افراد و
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سازمانها در نظر گرفته میشود .ولی وجود نا اطمينانی
در خود صنعت و در محيطی که شخص با آن در تعامل
است ،به تعديل و کاهش اين اطمينان خواهد انجاميد.
درنهايت بسياری از مصاحبهشوندگان بیاعتماد به
شرکتهای بيمه را که از وضعيت مالی نهچندان مناسب
سازمانهای بيمهای همچون سازمان تأمين اجتماعی و
صندوق بيمه کشاورزی ناشی میگردد ،دليلی برای
بیاثر شدن اقدامات موجود میدانند.
در اين تحقيق پيامدهايی که در مدل پارادايميک
معرفی میشوند در جهت عكس پديده محوری شكل
میگيرند .چراکه انتظار میرود با اتخاذ راهبردهای
پيشنهادی ،تأثيرگذاری اهمالکاری کاهشيافته و منجر
به پيامدهای مطلوبی شود .به گفته مصاحبهشوندگان ،با
اين کار میتوان انتظار افزايش کارآمدی بيمه را داشت.
اگر اهمالکاری مردم کاهش يابد صنعت بيمه میتواند
بهطور مؤثرتری به ارائه خدمات بپردازد .از طرف ديگر،
میتوان انتظار داشت که با کاهش اهمالکاری در بيمه
مشتريان کمکم نتيجه تصميمات خود را مشاهده کنند
و نگرش ايشان به بيمه بهبود يابد .درنهايت میتوان
انتظار داشت که ضريب نفوذ بيمه در کشور (که در
مقايسه با ميانگين جهانی در جايگاه پايينی قرار دارد)،
افزايش يابد.
با اتمام مراحل کدگذاری به مدل پارادايميک عوامل
مؤثر بر اهمالکاری در خريد و نگهداری بيمه به شكل
 1دستيافتيم( .شكل )1
بحث و نتیجهگیری
در اين تحقيق با تكيهبر نظريه داده بنياد ،نظرات جمعی
از پاسخدهندگان را گردآوری و تفسير کرديم تا
سازههای پيچيده مرتبط با اهمالکاری را نشان دهيم.
در اين راستا ،با انجام فرآيند کدگذاری سه مرحلهای،
مدل پارادايميک را پيشنهاد داديم .اين تحقيق ،همچون
مطالعات قبلی[ ،]24استفاده عمومی از اهمالکاری را به
طيف گستردهای از جلوههای رفتاری مرتبط میداند.
اگرچه ابزارهای سنجش خوبی برای اهمالکاری وجود
دارد ،ما سه شاخص را برای طراحی يک تعريف
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عملياتی برای اهمالکاری در مشتريان بيمه پيشنهاد
کرديم که عبارتاند از؛ تعويق خريد بيمه اجباری،
تعويق خريد بيمه غيراجباری انتخابشده ،تعويق
پرداخت اقساط بيمه خريداریشده .اين تعريف عملياتی
بهطور ويژه اهمالکاری موقعيتی (اختصاصاً مربوط به
بيمه) را در نظر میگيرد و اهمالکاری عمومی را
موردسنجش قرار نمیدهد.
بر اساس ادبيات ،ارتباط ميان مشكالت سالمت روانی
مانند افسردگی[ ،]11استرس[]25و خودآزاری[]23
بهطور گسترده مورد آزمون قرارگرفته است .در اين
تحقيق سه عامل روانشناختی شامل افسردگی ،کمال
طلبی و بیانگيزگی مورد تأکيد بودهاند که تأييدی بر
تحقيقات پيشين[ ]26به شمار میرود .البته درگذشته
بيكر[ ]27نگاه اخالقی به اهمالکاری داشته و آن را
بهعنوان يک گناه موردبحث قرار میدهد .همچنين،
الياس[ ]3تقلب را بهعنوان يكی از پيامدهای اخالقی
اهمالکاری میداند .ولی معرفی عوامل اخالقی
بهعنوان جنبهای از مشخصات انسانی که بر رفتار
اهمالکاری در بيمه تأثير میگذارند در تحقيق حاضر
وارد ادبيات اين حوزه شده است.
در گام بعدی ،راهبردهايی برای برطرف کردن تأثير اين
رفتار ارائهشده است که عبارتاند از؛ تغيير روشهای
بازاريابی ،فرهنگسازی بيمه و آموزش عمومی بيمه.
البته اثرگذاری اين راهبردها منوط به در نظر گرفتن
بستر حاکم (افزايش ميانگين سنی جامعه ،شكاف
طبقاتی و مشكالت اقتصادی) و کاهش اثرگذاری
عوامل مداخلهگری همچون تغيير کارکرد بيمه از
ريسک پوشانی به سرمايهگذاری ،بیاعتمادی به
شرکتهای بيمه و نا اطمينانی عمومی است .به اين
ترتيب میتوان انتظار داشت کاهش اهمالکاری در
مشتريان بيمه منجر به افزايش کارآمدی بيمه ،بهبود
نگرش به بيمه و افزايش ضريب نفوذ بيمه در کشور
شود.
به نظر میرسد شرکتهای بيمه ،قبل از آنكه برای
کسب سهم بيشتری از بازار تالش کنند ،بهتر است با
همكاری همسطح آگاهی عمومی نسبت به ماهيت بيمه

طراحی مدل تعویق در خرید بیمههای تکمیلی

و لزوم آن را افزايش دهند .برای اين کار میتوان
موضوع بيمه را در سرفصلهای آموزشی دانش آموزان
مقاطع مختلف اضافه کرد .همچنين ،توليد و انتشار
برنامههای تلويزيونی که بر اهميت بيمه در زندگی
تأکيد داشته باشد ابزار مناسبی خواهد بود.
در مرحله بعد الزم است تمامی اعضای صنعت در کنار
هم به بهبود نگرش عمومی مردم اهتمام کنند .چراکه
اين امر موجب کاهش تمايل به خريد در برخی خدمات
بيمه خواهد شد .عالوه بر اين ،مشاهده شد که ماهيت
صنعت و خدمات بيمه بهنوعی ست که افراد نهتنها در
زمان خريد و پرداخت پول ،احساس اطمينانی که
مأموريت اين محصول است را دريافت نمیکنند ،بلكه
عدم اطمينان جديدی را به ذهنشان اضافه میکنند که
آيا اين خريد تصميم درستی بوده است يا خير .درنتيجه
الزم است رفتار عملی شرکتهای بيمه به سمت
انصاف بيشتر و ايجاد اطمينان واقعی در مشتريان تغيير
يابد .در خصوص رفتار اخالفی مشتری نيز ،به نظر
میرسد شرکتها میتوانند با طراحی و اجرای
کمپينهای تبليغاتی ،ارتباط ميان اخالق و بيمه را به
مشتريان گوشزد کنند.
درنهايت به مصرفکنندگان احتمالی خدمات بيمه
توصيه میشود نا اطمينانیهايی را که از وضعيت و
بخشهای مختلف زندگی دارند به همه موضوعات
تعميم ندهند .بهعنوانمثال اگر وضعيت اقتصادی کشور
با تالطمهايی روبرو است ،نمیتوان چنين نتيجه گرفت
که همه صنايع ،ازجمله بيمه قابلاطمينان و مورد
اعتماد نيستند .بلكه اتفاقاً با افزايش دانش و آگاهی
نسبت به قوانين و انواع بيمه میتوان عدم اطمينانهای
موجود را بهطور قابلتوجهی تعديل کرد .انتقال اين پيام
نيز موضوعی است که به عهده همه بازيگران صنعت
بيمه است.
تشکر و قدردانی
اين مقاله حاصل بخشی از رساله دکتری رشته مديريت
بازرگانی با عنوان "طراحی مدل تعويق در خريد بيمه
های تكميلی درمانی بر مبنای نظريه داده بنياد"می
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باشد لذا از کليه اساتيد و خبرگان صنعت بيمه که مارا
در انجام اين تحقيق ياری کردند کمال تشكر را داريم.

احسان محسنزادهشریفی و همکاران

شکل  - 1مدل پارادایمیک عوامل مؤثر بر اهمالکاری در بیمه

جدول  - 1ویژگیهای جمعیتشناختی مصاحبهشوندگان
متغیر

ابعاد

تعداد

درصد

زن

12

37.5

مرد

20

62.5

مشتری

کمتر از  30سال

3

9.4

مدير

3

 31-40سال

14

44.8

کارشناس

5

جنسيت

متغیر

ابعاد

تعداد

درصد

خبره

14

43.7

18

56.2
9.4
15.6

خبرگی در صنعت

سن

تحصيالت
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 41-50سال

8

25.0

بيشتر از  50سال

7

22.9

ليسانس

12

37.5

روانشناس

فوقليسانس

15

46.9

کارمند

5

دکتری

5

15.6

شغل آزاد

10
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شغل

بازارياب

4

12.5

استاد دانشگاه

2

6.2

3

9.4
15.6
31.2
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جدول  - 2عوامل و زیر عاملهای اهمالکاری در خرید و نگهداری بیمه
ردیف

کد اولیه

تعداد

1

افسردگی

11

افراد افسرده با خود میگويند بعد از مرگ من برايم مهم نيست که چه اتفاقی برای خانواده میافتد.

2

افزايش ضريب نفوذ
بيمه

6

همين امر موجب کاهش ضريب نفوذ بيمه در ايران شده است.

3

آموزش عمومی بيمه

15

4

افزايش کارآمدی بيمه

14

5

افزايش ميانگين سنی
جامعه

2

6

بهبود نگرش به بيمه

15

7

بیاعتمادی به
شرکتهای بيمه

31

8

بیانگيزگی

17

البته ريشه اين موضوع اهمالکاری ست .و دليل اين اهمالکاری انگيزه نداشتن است.

9

تعويق خريد بيمه
اجباری

16

بيشترين حالتی که میگوييم شخص خيلی اهمالکار است که کارهای اجباری را انجام نمیدهد .مثل
بيمه مسئوليت ،بيمه شخص ثالث.

27

فروشندهها میتوانند با فعاليتهای بازاريابی شخص را مجاب به خريد بيمه کنند ،ولی پس از گذشت
زمان مشتری به تصميم اول خود باز میگردد و در نگهداری بيمه اهمالکاری میکند.

14

شخص فكر نمیکند آنها هم مثل بيمه اجباری ضروری هستند.

10
11

تعويق پرداخت اقساط
بيمه خريداریشده
تعويق خريد بيمه
غيراجباری انتخابشده

12

تغيير روشهای
بازاريابی

26

13

تغيير کارکرد بيمه از
ريسک پوشانی به
سرمايهگذاری

17

14

خودمتمايز پنداری

14

15
16
17
18
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دانش کم درباره
ابزارهای موجود بيمه
دانش کم درباره ماهيت
بيمه
دانش کم درباره قوانين
بيمه
شكاف طبقاتی

4

نمونه نظر مصاحبهشوندگان

در خصوص خريد بيمه هم میتوان گفت کسی که بدون مطالعه يا مشورت درست فقط يک بيمه را
خريده است ،ممكن است بعدا در زمان خسارت مشخص شود که آن بيمه مناسب او نبوده يا مدارك
موردنياز برای پرداخت خسارت در زمان مورد نظر جمعآوری نشده است.
کسی که خودش را بيمه نمیکند درواقع حق دارد .مگر بيمههای ايران چهکار میکنند؟ مثالً در بيمه
عمر و درمانی ،افرادی که بيماری خاص دارند صد برابر چيزی که بيمه به آنها میدهد بايد هزينه
کنند.
جامعه ما دارد به سمت پيری پيش میرود .اين برای صنعت بيمه نگرانکننده است.
در خصوص بيمه هم اگر کسی در اطرافيانش نگرش مناسبی به بيمه وجود نداشته باشد احتماالً شخص
تأثير میپذيرد و او هم نگرش خوبی نخواهد داشت.
من به شرکتهای بيمه اعتماد ندارم .به خاطر همين ،فقط بيمههای اجباری را که ازنظر قانونی بايد
انجام داد استفاده میکنم.

بعضی وقتها هم ديده میشود فروشندههای بيمه شرکتهای خصوصی به عناوين مختلف میآيند و
ليست بيمه ها را نشان میدهند و درباره سود تصاعدی بيمه حرف میزنند .در اين حالت من فكر
میکنم می خواهند مرا فريب بدهند.
اينکه بازاريابان بيمه سود پسانداز بيمه را با بانک مقايسه میکنند اشتباه است .چراکه اوال اين اصال
پسانداز نيست و بهنوعی سرمايهگذاری است .دوما اينکه اين ديالوگ باعث میشود بيمه کارکرد
خودش را در نگاه مشتری از دست بدهد .درحالیکه بايد بيمه به تنهايی و بدون در نظر گرفتن امكان
سوددهی آن در نگاه مشتری ارزشمند باشد.
او درواقع میخواهد در زمان مشكل ديگران به او کمک کنند .حاضر نيست در رفع مشكالت ديگران سهيم
باشد.
عدم آگاهی درباره وجود برخی بيمهها .مثالً در خصوص نمای سنگ ساختمان میتوان بيمه کرد ولی
خيلیها آگاهی ندارند.

24

مشتریها هم اشراف کامل به محصوالت بيمه ندارند.

21

مفاد قرارداد و مطالب آموزشی بايد برای همه اقشار جامعه قابلدرك و فهم باشد.

5

شخص فكر میکند کسانی که رفاه دارند میتوانند هزينههای خسارت را خودشان جبران کنند ولی من که
نمیتوانم بايد از بيمه استفاده کنم .درنتيجه کسی که وضعيت بد اقتصادی دارد ،تمايل بيشتری به خريد بيمه دارد.
حتی کسانی هستند که حقوق و درآمد پايينی دارند ولی با حداقل حق بيمه تالش میکنند از بيمه استفاده کنند.
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19

فرهنگسازی بيمه

27

20

قانونگريزی

8

21

کمالگرايی

8

22

مسئوليت گريزی

21

اين افراد به ديگران هم آسيب میزنند و مسئوليت آن را هم نمیپذيرند.

23

مشكالت اقتصادی

22

مردم واقعاً ازنظر مالی مشكالت زيادی دارند که نمیگذارد به بيمه حتی فكر کنند.

24

نا اطمينانی عمومی

12

واقعاً نمیتوان پيشبينی کرد که فردا چه اتفاقی خواهد افتاد.
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از بين عوامل کالن ،فرهنگ مهم ترين تأثير را دارد.
سعی میکند با دور زدن قانون کار خود را راه بيندازد .مثالً کسی را میشناسم که بعد از اتفاقی که
برايش افتاد سندسازی کرد و بيمه را بعد از حادثه خريد.
بعضی آدمها بر اساس مدل فكری و ذهنی که دارند ممكن است در سن باال ديگر شروع به پرداخت
بيمه نكنند .چراکه فكر میکنند ديگر از آنها گذشته و پرداخت چند سال حق بيمه مستمری زيادی
نصيب او نخواهد کرد.
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