
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

35 

 

 

عديلگر واقعي بيمه شخص ثالث با اثر تهاي غيربررسي ارتباط عوامل موثر بر خسارت

نگذارابيمهرضايتمندي   

 

 
 مهدي نعيمي

زاد اسالمی واحد نیشابور، ایران.آدانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه   

Mehdi.naeimi@yahoo.com 

 

 عبدالرضا اسعدي
ار مدیریت، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور، ایران.استادی نویسنده مسوول:  

Abdorrezaasadi@yahoo.com 

 

 

 چكيده

هایی از آن صورت استفادهپذیر بیمه و تعامل آن با همه نوع قشر اجتماعی باعث شده که سوءنفس تقلب

های مختلف به شود و افرادی با ترفندفلسفه وجودی بیمه فراموش می متاسفانه گاهابطوریکه  بگیرد.

های . از این رو، بررسی عوامل مؤثر بر خسارتآیندقصد تقلب و سوءاستفاده از بیمه شخص ثالث برمی

های بیمه غیرواقعی بیمه شخص ثالث از اهمیت انکارناپذیری جهت جلوگیری از ورشکستگی شرکت

اجتماعی و ساختاری با  –عوامل انسانی، فرهنگی باشد. در این پژوهش به بررسی ارتباط برخوردار می

در استان  گذارانهای غیرواقعی در رشته بیمه شخص ثالث با اثر تعدیلگر رضایتمندی بیمهخسارت

زیان دیدگان شرکت های نفر از  582برای این منظور، نمونه متشکل از خراسان رضوی پرداخته شد. 

طراحی شده میان آنان توزیع ی هو پرسشنامتخاب بیمه استان خراسان رضوی بصورت تصادفی ان

از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی به منظور تجزیه و تحلیل نتایج گردید. همچنین، 

شخص  یمهب یرواقعیغ یهاخسارت ی و ساختاری بااجتماع –یفرهنگی، عوامل انسان ینباستفاده شد. 

بین عوامل انسانی و  گذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطهرضایت بیمه .وجود دارد یثالث رابطه معنادار

گذاران دارای اثر رضایت بیمه. باشدهای غیرواقعی بیمه شخص ثالث میعوامل ساختاری با خسارت

باشد. در های غیرواقعی بیمه شخص ثالث نمیاجتماعی و خسارتبین عوامل فرهنگی  تعدیلگر در رابطه

یکپارچه و هماهنگ کردن نهادهای مرتبط با صنعت بیمه با شرکت های بیمه، پایان پیشنهاداتی نظیر: 

ایجاد شعبه تخصصی در دادگاه ها برای رسیدگی به دعاوی مربوط، استخدام و به کارگیری کارشناسان 

ها ها و تعمیرگاههای جعلی، قرارداد با برخی بیمارستانبازنشسته نیروی انتظامی جهت تشخیص کروکی

 بر روند کار آنها و ... ارائه شد.و نظارت 

 های غیرواقعی، رضایتمندی.بیمه شخص ثالث، خسارت، خسارتواژگان کليدي: 
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 مقدمه -1

کار مناسبی است تا ریسک این خطرات را از فرد کند، بیمه راهها را تهدید میر دنیایی که حوادث متفاوتی جان و مال انساند

)به عنوان حق بیمه(،  شونده که در ازای مبلغی مشخصگر و بیمهوافقی است بین بیمههای بیمه منتقل کند. بیمه تبه شرکت

ها را جبران گر تا سقف معینی این ضررشونده وارد شود، بیمهاست به بیمهنامه ذکر شدههایی که مفاد آن در بیمهاگر ضرر

تواند بخشی از این خطرات را پوشش دهد. نفس میدهند که هر کدام ای محصوالت مختلفی ارائه میهای بیمهشرکت .کندمی

 اتومبیل پدیدار شدن هایی از آن صورت بگیرد.استفادهپذیر بیمه و تعامل آن با همه نوع قشر اجتماعی باعث شده که سوءتقلب

 فراوان بسیار و خطرات ز مشکالتبرو باعث نسبت همان ، اما بهآورده ارمغان را به و سرعت و آسایش خود رفاه همراه به اگرچه

 این دیدگانزیان به و کمک جبران و تنها راه نهاده افزایشبه  رو نقلیه وسیله و برخورد با این فاست، زیرا خطر تصاد شده هم

 با درك بیمه هایشرکتت. اس بیمهاز  استفاده ،زیاندیدگان زندگی در آن نامطلوب اثرات و یا تقلیل و رفع بیستم قرن پدیده

گر تعهد بیمه ، گاهیاتومبیل در بیمه اند.داده ارائه حوادث این خسارات جبران برای متفاوتی های، طرحانسانی نیاز جوامع این

این بیمه را با نام . کندمی ا جبرانر ثالث شخص وارد به خسارات و گاهی است شده بیمه نقلیه وسیله وارد به خسارت جبران

شناسیم. براساس قانون، کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری نیز می

 شامل ندگیران از تصادفات زیانبار ناشی حوادث کلیه معموالً موظفند، مسئولیت خود را در مقابل اشخاص ثالث بیمه نمایند.

 (:3131ت )محقق، اس زیر حاالتاز  یکی

 .تقصیر استبی کامالً  و جانی مالی و زیاندیده مقصر است انندهر -

 .تقصیر استکامال بی و راننده مقصر است دیدهزیان -

 .مقصرند هر دو در ایجاد حادثه و زیاندیده راننده -

ها و پرداخت غرامت به دارندگان ت وجودی خویش که به جبران خسارتگری به اقتضای ماهیاز طرف دیگر، اصوالً بیمه

پردازد، از داوری مستثنی نیست. مضافاً آنکه تعیین میزان غرامت در اغلب موارد مستلزم دخالت و های مختلف مینامهبیمه

معدودی از افراد به طمع کسب  های بیمه بوده و لذا بدیهی است کهاعالم نظر مراجع مختلفی خارج از فرایند عملیاتی شرکت

های بیمه قرار دهند. در انتفاع و اخذ وجوه غیر حق، وقوع حادثه واقعی یا از پیش طراحی شده را وسیله کالهبرداری از شرکت

های های اخیر با دستگیری گروهایران نیز تخلفات و تقلبات رایج در صنعت بیمه از حدود اقدامات فردی فراتر رفته و در سال

اند فزونی یافته است. های غیرواقعی دریافت نمودههای بیمه غرامتسازمان یافته که با جعل و تحریف و صحنه سازی از شرکت

پردازند در دسترس های بیمه در ایران میهای غیرواقعی که شرکتالبته برآورد دقیق و متقنی از حجم و مبالغ خسارت

های شخص ثالث یک یا گذار در بیمه نامهحادثه و میزان خسارت وارده بر بیمه باشد. در وضعیت موجود در تعیین علتنمی

 –پزشکی قانونی  -نیروی انتظامی  -ارزیابان خسارت  -نمایندگان شرکت بیمه  –چند مرجع مانند: کارکنان شرکت بیمه 

توان های غیرواقعی میر بر خسارتهای حل اختالف دخالت دارند. بنابراین، در خصوص عوامل مؤثهیات –های قضایی دادگاه

اجتماعی و همچنین عوامل ساختاری اشاره نمود. که از بعد اهمیت عوامل انسانی شامل  –به عوامل انسانی، عوامل فرهنگی 

اجتماعی  –باشند. همچنین در خصوص عوامل فرهنگی جنسیت، سن و تحصیالت از درجه اهمیت باالتری برخوردار می

یات، نوع شغل و همچنین پایبندی به اعتقادات مذهبی اشاره نمود و درباره عوامل ساختاری که بخش مهمی توان به اخالقمی

های بیمه و باشد، شامل قوانین و مقررات، گزارشات نیروی انتظامی، کارکنان شرکتهای غیرواقعی میاز عوامل موثر بر خسارت

کنند. باتوجه به سهم باالی ی غیرواقعی شخص ثالث نقش ایفا میهاهمچنین نظارت است. که این عوامل در تولید خسارت

طبق آمار بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران  3131های تولیدی کل کشور که در سال پورتفو بیمه شخص ثالث از حق بیمه

شده در  درصد نسبت به کل خسارات پرداخت 2.25درصد از کل بوده و همچنین ضریب خسارت رشته شخص ثالث  2525به 

های غیرواقعی در این رشته پرداخت. ضمن اینکه توان به اهمیت شناسایی و کنترل خسارتباشد، میمی 3131سال 
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توان با های غیرواقعی پرداخت شده ندارند میای فعال در سطح کشور آمار جامع و کاملی از میزان خسارتهای بیمهشرکت

های بیمه به اهمیت و همچنین نظرات ارائه شده از سوی کارشناسان فنی شرکتای کشور استناد به تجربیات متخصصان بیمه

اجتماعی  –(. از این رو، در این مطالعه بررسی ارتباط عوامل انسانی، فرهنگی 3131و همکاران،  فیروزیاین موضوع واقف شد )

در استان خراسان  مندی بیمه گذارانهای غیرواقعی در رشته بیمه شخص ثالث با اثر تعدیلگر رضایتو ساختاری با خسارت

 شود.رضوی پرداخته می

 

 پيشينه تحقيقمباني نظري و  -2

نامه دهخدا برای معانی تقلب چنین آمده است: دست انداختن در امور به خواست خود، تصرف در کارها به خواهش در لغت

به عاملی دارد که جریان یک کار به خصوص را خود، با این تعریف تقلب فرآیندی دیگر انگیخته است. بدین معنی که احتیاج 

 به را مالی هایتقلب کلی طور به (5131(. نگای و همکاران )3132به نفع عالیق خویش مصادره کند )تقوی فرد و جعفری، 

تجزیه  و بندی مالی، دسته هایتقلب سایر و تجاری و امنیتی هایتقلب ای،بیمه هایتقلب بانکی، هایاصلی تقلب گروه چهار

 هدف را مالی هایتقلب از دسته آن پژوهش است، این متنوع بسیار بیمه صنعت هایکالهبرداری آنجا که از کردند. و تحلیل

های بیمه نیست. نگرانی ای ناآشنا برای شرکتای پدیدهاختصاص دارد. تقلب بیمه بیمه صنعت به که است داده قرار

گذار عمدًا بر خالف ای قابل مشاهده است. برای مثال اگر بیمهتن شرایط هر بیمه نامههای بیمه از وقوع این پدیده در مشرکت

گذار به وی مسترد نخواهد واقع اظهاری نماید، قرارداد بیمه باطل و بالثر خواهد بود. در این صورت نه فقط وجوه پرداختی بیمه

 متقلبانه های بیمه ادعاهای(. شرکت3132)تقوی فرد و جعفری،  تواند مانده حق بیمه را نیز مطالبه نمایدگر میشد، بلکه بیمه

 برای شناسایی را بیشتری انرژی و منابع هاشرکت چنانچه کنند.می تحمل فعالیت، انجام هایاز هزینه مثابه بخشی به را

 این از توانندمی بیمه هایشرکت. آمد خواهد دست به هنگفتی بالقوة اندازهایپس دهند، اختصاص متقلبانه ادعاهای

(. به 5112)دریگ و همکاران،  دهند افزایش را شرکت کار سود این با و کنند استفاده بیشتر گذاریسرمایه برای اندازهاپس

ای و ابعاد مختلف آن در کشور بیمه شخص ثالث باشد. زیرا: اواًل این ترین رشته برای بررسی تقلب بیمهرسد مناسبنظر می

های بیمه در بسیاری از کشورها، از جمله ایران رتبه اول را دارا بری در پرتفوی حق بیمه دریافتی شرکترشته از نظر سهم

ای که باعث باشد. ثانیاً این رشته در ایران و بسیاری از کشورهای دیگر زیانده بوده و بنابراین، مقابله با موارد تقلب بیمهمی

کند. از طرف زیان عملیاتی در بیمه شخص ثالث شود اهمیت بیشتری پیدا میهای پرداختی و در نتیجه کاهش کاهش خسارت

شود. گران اتومبیل در موقعیت دشواری قرار دارند. زیرا رقابت شدید مانع وضع حق بیمه کافی میدیگر در بیشتر کشورها بیمه

اند. هدف آنها این است که داشته های بیمه در آلمان هر ساله میلیاردها مارك زیان عملیاتیطی چند سال گذشته شرکت

های پرداختی در رشته بیمه اتومبیل را محدود کنند های بیمه، خسارتضمن بهبود کیفیت خدمات در دیگر رشته

های بیمه بوده و در عمل تر از دیگر رشته(. ثالثًا این رشته از نظر انواع تقلب ممکن در آن شاید متنوع3183)محمدبیگی، 

های تری از تقلب را در مقایسه با بیمههای تجاری در زندگی ضریب بسیار نازلوقوع تقلب بوده است. بیمه بیشتر در معرض

توان در طیفی که از زیاد دهند. تقلب در بیمه شخص ثالث را میهای مسئولیت یا بیمه درمان نشان میاتومبیل، بیمه نامه

بندی کرد. تقلب رود طبقهخسارتی کامالً ساختگی و دروغین پیش می شود و تا حد ادعایجلوه دادن خسارت واقعی آغاز می

گیرند. در ها در بیمه شخص ثالث در این رده جای مینوع اول از نظر مبلغ خسارت دریافتی کم ارزش است و بیشتر تقلب

رسد باشد. به نظر میگین میهای دریافتی در آن ها نسبتاً سنهای دروغین از نظر نسبتاً اندك بوده اما خسارتمقابل خسارت

شوند، این تقلب را با این استنباط که گذارانی که مرتکب آن میخصوصیت عمده تقلب نوع اول این باشد که بسیاری از بیمه

ای به خزانه پر پول شرکت اند جبران شود یا خسارت دریافتی لطمههای پرداختی آنها در سالهایی که خسارت نداشتهحق بیمه

(. همچنین به عقیده برخی از محققان 3135کنند )تیمورپور، کند، از لحاظ اخالقی این عمل خود را توجیه میارد نمیبیمه و

 (:3131سازی عبارتند از )خداکرم، به صحنه اقدام و جعل تقلب، وقوع عوامل

 بیکاری و فقر .3
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 معیشتی – اقتصادی مشکالت .5

 ترافیکی دثحوا در های بیمهشرکت از دیه مبلغ آسان دریافت .1

 عامل تعیین در حادثه اظهارات طرفین به نمودن اکتفا و ترافیکی علل حوادث بررسی در کافی دقت و توجه عدم .2

 کارشناسان از سوی برخی از حادثه

 موضوع به تخصصی ترافیکی با نگرشی حوادث هایپرونده رسیدگی به در ویژه هایدادگاه وجود عدم .2

ها قرار گرفته است. به خصوص ها و شرکتی و جلب رضایت او سرلوحه فعالیت تمامی سازماندر دنیای امروز ارتباط با مشتر

اند )ساهو و بازاریابان در بخش خدمات، ارزش بالقوه مرتبط با توسعه روابط بین ارائه دهندگان خدمت و مشتریان را روشن کرده

کنندگان عرضه بود، تولیدکنندگان یا خدمات و تولید کاال یزانم از بیشتر تقاضا میزان اینکه به دلیل (. در گذشته.511پریتا، 

کنند، مشتریان آن را خواهند خرید. اما در یا خدمتی را که تولید یا عرضه محصول هر که بودند باور این بر خدمات و محصوالت

مشتریان هستند که تصمیم  کنندگان مختلف، ایندنیای امروز، با رقابتی شدن بازار و افزایش دسترسی مشتریان به عرضه

های بیمه، از نظر شرکت(. 5112گیرند چه کاال یا خدماتی با چه کیفیتی باید به آنان عرضه شود )کاتلر و آرمسترانگ، می

های اتومبیل به دارند. بیمه کار ها با این وسیله سروهای اتومبیل کلید فتح بازار بیمه است. زیرا تعداد زیادی از خانوادهبیمه

گذاران قرار خدمات خود را در آن، در معرض دید مصرف کنندگان و بیمه کاالها و گران سایرمثابه ویترینی هستند که بیمه

 گذار( و جلب رضایت اوستهای اتومبیل مستلزم توجه به مشتری )بیمهدهند. لذا بقا در بازار بیمه و خصوصا بیمهمی

 (. 3131)رنجبرفرد و بختیاری، 

 های اجتماعیتقلب بیمه اتومبیل به روش تحلیل شبکه یابی در شبکهاجتماعنامه خود به بررسی ( در پایان3135عباسی )

اجتماعی مناسب جهت  های شبکه تقلب بیمه اتومبیل، ساختار شبکهر اساس روابط بین موجودیتپرداخت. بطوریکه ب

بندی های اجتماعی به خوشهت. سپس با رویکرد تحلیل شبکههای گروهی در بیمه اتومبیل ارائه شده اسشناسایی حلقه تقلب

گروهی آنها بیشتر از بقیه افراد  هایی پرداخت که ارتباطات بینهای خسارت، در گروههای درگیر در پروندهافراد و اتومبیل

. این سنجه، برای اجتماعات، معرفی شده است "شاخص احتمال تقلب"شبکه است. در این تحقیق، سنجه جدیدی به نام 

دهد. نتایج تحقیق حاکی از توانایی این ها ارائه می های مشکوك به تقلب و تصادفات مرتبط با آنمعیاری برای شناسایی گروه

ای باهم همکاری های مشکوك به تقلب است. با توجه به اینکه افرادی که در یک کالهبرداری بیمهبندی گروهروش در رتبه

های مربوطه های کالهبرداری نیازمند نمایش مناسب دادهبه همدیگر مرتبط هستند، شناسایی گروه کنند به طرق مختلفیمی

های اجتماعی و تحلیل روابط بین گروهی توانند با استفاده از روش تحلیل شبکههای بیمه میشرکتدر نهایت  .باشدمی

 .یافته و ادعاهای خسارت جعلی کنندهای تقلب سازماناجتماعات مختلف شکل گرفته در شبکه، اقدام به شناسایی حضور حلقه

گذاران از خدمات بیمه شخص ثالث پرداختند. برای این ( در مطالعه ای به بررسی رضایت بیمه3131رنجبرفرد و بختیاری )

طه نامه مربودر این پژوهش ابتدا مجموعه متغیرهای مهم برای سنجش رضایت مشتری شناسایی شدند. سپس پرسشمنظور 

گذاران ثالث به اجرا گذاشته شد. نتایج حاصل از تحلیل در یکی از شعب شرکت بیمه مورد نظر، برای بررسی رضایت بیمه

 روزبه " و "قیمت مقابل در کیفیت" فاکتور دو تحت ثالث، گذارانفاکتور اکتشافی نشان داد که متغیرهای مؤثر بر رضایت بیمه

گذاران ثالث در ای مشخص شد که بیمهتک نمونه t کارگیری آزمونوند. به عالوه، با بهشمی بیان "فرایندها و خدمات بودن

شعبه مورد بررسی از هر دو فاکتور مذکور رضایت دارند اما این رضایت در حد میانگین است. از نظر آنها، مهمترین نقاط قوت 

بودن این شرکت  نامه، امین و قابل اعتمادخرید بیمه های جدید، دسترسی آسان جهتنامه شرکت بیمه مورد بررسی، ارائه بیمه

های بیمه بوده و نقطه ضعف آن، نبود یک مکانیزم مناسب و کارا بیمه و نیز باالبودن کیفیت خدمات آن نسبت به سایر شرکت

نامه، ایجاد پیک مهکردن فرایند خرید بی گذاران است. همچنین اقداماتی چون کوتاهتربرای دریافت و رسیدگی به شکایات بیمه

 .گذاران ثالث گرددتواند باعث افزایش شاخص رضایت بیمهنامه و ...، میبیمه برای تمدید بیمه

 211با بررسی بالغ بر  "استفاده از داده کاوی برای کشف تقلب در صنعت بیمه"ای تحت عنوان نامه( در پایان3131محقق )

های چندین شرکت در بیمه شخص ثالث را کشف نماید. اطالعات از بین پرونده تا الگوهای تقلب کردپرونده شخص ثالث سعی 
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هایی که به هم شباهت دارند در بندی استفاده شده تا دادهها، از خوشهسازی دادهای استخراج شده و بعد از فرایند آمادهبیمه

ای سعی شده است های بیمهتومبیل در شرکتهایی مجزا قرار بگیرند. سپس با استفاده از نظرات کارشناسان خسارت اگروه

خوشه، از  تر شدن اطالعات هردر نهایت برای هر چه روشند. های مختلف تخمین زده شومیزان احتمال تقلب در خوشه

های آن هایی که ویژگیاست. برای خوشهبندی و کشف قوانین حاکم بر هر خوشه استفاده شدههای تصمیم برای دستهدرخت

ها در نهایت تعدادی از خوشه .نج وسیع مقداری بوده اند، از قواعد انجمنی برای کشف قواعد مشکوك استفاده شده استدارای ر

 .و همچنین از طریق قواعد انجمنی تعدادی از قوانین، مشکوك به تقلب شناخته شدند شدهمشکوك به تقلب تشخیص داده 

بینی تقلب در بیمه اتومبیل در کشور پرتغال مدل داده کاوی برای پیش نامه خود به بررسی کاربرد( در پایان5135دواله )

پرداخت. برای این منظور به بیان تعاریف تقلب و ارائه مطالعات انجام شده در خصوص آن پرداخت. سپس با استفاده از قوانین 

ارگیری مدل رگرسیونی الجیت و ، بک5112های مربوط به ادعای خسارت در بازار بیمه کشور پرتغال از سال جاری و داده

درخت رگرسیونی اقدام به ارائه الگوی پیش بینی تقلب در بیمه اتومبیل پرداخت. همچنین وی دریافت که متغیرهایی از جمله 

فاصله روزهای بین تصادف و تکمیل فرم ادعای خسارت، سن مدعی، مکان جغرافیایی تصادف از متغیرهای کلیدی تقلب در 

 می باشند.بیمه اتومبیل 

نفر  21111ای نزدیک به ای به بررسی مشخصات کالهبرداران بیمه خانواده با نمونه( در مطالعه5131باتون و همکاران )

سال با میانگین  21تا  11(، در گروه سنی %22پرداختند. نتایج مطالعه آنان نشان داد که بیشتر کالهبرداران بیمه خانواد مرد )

باشند. همچنین، آنها دریافتند که اکثر کالهبرداری ها به دلیل فرصت ایجاد شده اغل متنوعی میسال و دارای مش 22سنی 

 برای افراد رخ داده و برنامه ریزی شده نبوده است.

ها در ای به جلوگیری و کشف تقلب در زمینه بیمه اتومبیل با استفاده از روش تحلیل داده( در مطالعه5132بانارسکو و بالوی )

ها به عنوان یک ابزار بسیار مؤثر برای جلوگیری و کشف تقلب به شمار نی پرداختند. در مطالعات پیشین فرآیند تحلیل دادهروما

باشد زیرا انتقاالت سازمانی را در ها یک فرآیند پیچیده میرفته است، اما اجرای آن در هر دو سطح داخلی و خارجی شرکتمی

باید مبتنی بر دانش باشد. همچنین، اگرچه چارچوب کشف تقلب در شاخه بیمه اتومبیل در  گیرد که برای آن، تصمیماتبر می

ها، اطالعات، های غیر ملموس )دادهجمله داراییای ازاساس آن مزایای بالقوهرومانی ایجاد شده، اما فرآیندهای اطالعاتی که بر

ستخراج نشده و با تصمیمات استراتژیک و عملیاتی هماهنگ کند، بطور سیستماتیک ادانش، ارتباطات و غیره( را ایجاد می

 نشده است. 

 

 هاي تحقيقفرضيه -3

 های غیرواقعی بیمه شخص ثالث رابطه معناداری وجود دارد.بین عوامل انسانی و خسارت -3

 های غیرواقعی بیمه شخص ثالث رابطه معناداری وجود دارد.اجتماعی و خسارت بین عوامل فرهنگی -5

 های غیرواقعی بیمه شخص ثالث رابطه معناداری وجود دارد.ختاری و خسارتبین عوامل سا -1

 باشد.های غیرواقعی بیمه شخص ثالث میگذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل انسانی و خسارترضایت بیمه -2

غیرواقعی بیمه شخص  هایاجتماعی و خسارت –گذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل فرهنگی رضایت بیمه -2

 باشد.ثالث می

 باشد.های غیرواقعی بیمه شخص ثالث میگذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل ساختاری و خسارترضایت بیمه -2

 

 متغيرهاي تحقيق -4

ر های غیرواقعی بیمه شخص ثالث اثپس از مرور مطالعات مختلف مشخص شد که بطور کلی سه دسته از عوامل بر خسارت

 روند عبارتند از:باشند. بر این اساس متغیرهایی که در این تحقیق بکار میگذار می

 :های غیرواقعی بیمه شخص ثالثمیزان خسارت متغير وابسته 
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 :متغيرهاي مستقل 

 عوامل انسانی: جنسیت، سن، تحصیالت -

 اجتماعی: اخالقیات، نوع شغل، پایبندی به اعتقادات مذهبی –عوامل فرهنگی -

 های بیمه، نظارتساختاری: قوانین و مقررات، گزارش نیروی انتظامی، کارکنان شرکتعوامل  -

  :گذارانرضایتمندی بیمهمتغير تعديلگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومي تحقيق1شكل 

 شناسي تحقيقروش -5

تواند یج این پژوهش میآنجا که نتااز  . همچنینباشدمی استقرایی )حرکت از جزء به کل(حاضر  تحقیقاز نقطه نظر استنتاج، 

گذاران، محققان، دانشجویان و عالقه مندان به مباحث حوزه گیران، سیاستریزان، تصمیممورد استفاده کلیه مسئوالن، برنامه

از نظر روش و ماهیت این همچنین  باشد.تحقیق حاضر کاربردی می ،از نظر هدفبیمه و بخصوص بیمه شخص ثالث قرار گیرد، 

اند، در زمره باشد و نیز با توجه به اینکه متغیرهای مستقل و وابسته در گذشته رخ دادهمی همبستگی - توصیفی پژوهش از نوع

جهت این تحقیق انواع تحقیق استقرایی است.  یک منطقی، حاضر از بعد در نهایت، تحقیق های رویدادی قرار دارد.پژوهش

آوری شد و به دلیل اینکه تحقیق حاضر در گذشته انجام نشده است های مورد استفاده در تحقیقات مشابه جمعپرسشنامه

سؤاالت پرسشنامه  سواالت توسط محقق طراحی و با تائید استاد راهنما و صاحب نظران بیمه ای در پرسشنامه گنجانده شد.

استفاده و سپس به  هو محقق ساخت ستانداردابررسی ادبیات تحقیق تعیین شده و از پرسشنامه ، براساس مدل تحلیل پژوهش

گیری قابلیت اعتماد، از روش آلفای کرونباخ و و از این رو روایی آن مورد تأیید است. به منظور اندازهاهنما رسیده ر تأیید استاد

ها بر اساس شاخص آلفای کرونباخ ارزیابی گردید که با توجه به مناسب بعد از تکمیل پرسشنامه استفاده شد. SPSSنرم افزار 

شود. جامعه مورد نظر این تحقیق، زیان باشد، اعتبار درونی )پایایی پرسشنامه( تائید میباالتر می 1/.ن ضرایب آلفا که از بود

های خسارت

 غیرواقعی

 بیمه شخص ثالث
 

 عوامل انساني:

جنسيت -  

سن -  

تحصيالت -  

 عوامل ساختاري:

قوانين و مقررات -  

گزارشات نيروي انتظامي -  

ههاي بيمکارکنان شرکت -  

نظارت -  

اجتماعي:-عوامل فرهنگي  

اخالقيات -  

نوع شغل -  

پايبندي به اعتقادات  -

 مذهبي

 رضایتمندی

نبیمه گذارا
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نفر تعیین  582باشند. با توجه به محاسبات صورت گرفته، حجم نمونه های بیمه در استان خراسان رضوی میدیدگان شرکت

گیری های بیمه در سطح استان خراسان رضوی، تعدادی از شعب به روش نمونهعب شرکتگردید. در این تحقیق ابتدا از بین ش

 نظر به صورت تصادفی انتخاب شد. دیدگان شعب منتخب، نمونه موردتصادفی ساده انتخاب و از بین زیان

 

 هاروش تجزيه و تحليل داده -6

 آمار توصيفي تحقيق -6-1

های غیرواقعی بیمه شخص ل انسانی، فرهنگی اجتماعی و ساختاری با خسارتاصلی بررسی ارتباط عوام هدف تحقیق این در

از پرداختن به مشخصات عمومی  ابتدا پسگذاران در استان خراسان رضوی است. ثالث با اثر تعدیلگر رضایتمندی بیمه

، عوامل انسانیاقعی، میزان خسارت غیروها و شناخت بیشتر متغیرهای مورد بررسی )برای خالصه کردن داده، پاسخگویان

 واریانس، معیارفاهای توصیفی مانند میانگین، انحریافته (گذاران، رضایتمندی بیمهعوامل ساختاری، اجتماعی-عوامل فرهنگی

 21نفر مرد که معادل  381نفر مورد بررسی،  582دهد که از توصیف آماری تحقیق نشان می شود.و... طی جداول ارائه می

درصد  .3سال که معادل  11نفر زیر  28نمونه انتخاب شده  582باشند. از درصد می .1نفر زن که معادل  312درصد و 

 21نفر بیش از  51درصد و  55سال معادل  21تا  21نفر بین  21درصد ،  22سال که معادل  21تا  11نفر بین  322باشد، می

درصد  53نفر معادل  81نمونه انتخاب شده، میزان تحصیالت  582باشد، سن دارند. همچنین از درصد می .سال که معادل 

نفر  23درصد دارای مدرك تحصیلی لیسانس و  12نفر معادل  .3درصد فوق دیپلم،  32نفر معادل  22دیپلم و زیر دیپلم، 

درصد مجرد و  52نفر معادل  28نمونه انتخاب شده،  582عالوه بر این از  باشند.درصد فوق لیسانس و باالتر می 53معادل 

گزینه خیلی  2با سنج لیکرت براساس طیف عقیدهای باشند. میزان متغیرها از پرسشنامهدرصد متاهل می 2.نفر معادل  .53

، هاگویههای این ها به گزینههای آزمودنیپاسخبر اساس  آید. بنابراینبه دست میداده کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد پاسخ

 .ای است که پاسخگو به میزان متغیر داده است()در واقع امتیاز حاصله، نمره آیدبرای هر پاسخگو یک امتیاز به دست می

 
 : آماره هاي توصيفي متغيرها1جدول 

 انحراف معيار بيشترين امتياز کمترين امتياز ميانگين تعداد متغير

 1222 2 5 5231 582 میزان خسارت غیرواقعی

 12.1 2 5 5232 582 عوامل انسانی

 1281 2 5 1212 582 اجتماعی-عوامل فرهنگی

 1281 2 3 5281 582 عوامل ساختاری

 1281 2 3 5235 582 رضایتمندی مشتری

 

 آمار استنباطي تحقيق -6-2

به سواالت اول و دوم و سوم تحقیق ارتباط بین عوامل انسانی، عوامل فرهنگی اجتماعی و  برای بررسی و پاسخگویی

دهیم. بدین منظور فرضیه آماری مربوطه را مطرح و های غیرواقعی مورد سنجش قرار میعوامل ساختاری را با خسارت

های مورد نیاز توسط خصشاکنیم. رابطه خطی بین این دو متغیر را توسط ضریب همبستگی پیرسون بررسی می

 های تحقیق انجام شده است.ها، گردآوری و جهت بررسی این فرضیهافزارهای آماری و براساس بانک اطالعات دادهنرم
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باشد. یعنی هرچه در جدول زیر، رابطه خطی قوی و مستقیم بین متغیرها برقرار می با توجه به ضرایب همبستگی پیرسون

شود. بنابراین فرض های غیرواقعی بیمه شخص ثالث نیز بیشتر میمقدار متغیرهای مستقل افزایش یابد، مقدار متغیر خسارت

های غیرواقعی و خسارت ذکر شدهن عوامل بیگیری نمود: توان چنین نتیجهدرصد می 32صفر قویاً رد و با ضریب اطمینان 

 بیمه شخص ثالث رابطه معناداری وجود دارد.
 

 : نتايج ضريب همبستگي بين متغيرها2جدول 

 ضريب همبستگي پيرسون تعداد مشاهدات هاي مورد مطالعهمتغير
 داريمعني

P-value 

 12111 12222 582 های غیرواقعیعوامل انسانی * خسارت

 12111 12225 582 های غیرواقعیاجتماعی * خسارتعوامل فرهنگی 

 12111 12218 582 های غیرواقعیعوامل ساختاری * خسارت

 

اجتماعی و  –جهت بررسی و پاسخگویی به سواالت چهارم و پنجم و ششم تحقیق، تأثیر عوامل انسانی، فرهنگی 

گذاران واقعی با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر رضایت بیمههای غیری خسارتبر متغیر وابستهساختاری به عنوان متغیر مستقل؛ 

گر و متغیر تعدیل x، متغیر مستقل با  yدر این جا متغیر وابسته با گیرد. تحلیل رگرسیونی مورد سنجش قرار می استفاده از با

 زیر است:  ی رگرسیونی شامل یک اثر متقابل ضربی به صورتشود. عبارت کلی برای معادلهنشان داده می zبا 

(5)                                                                    
معموالً در مقدار میانگین خود مرکزی  yو  xهای رگرسیونی هستند و ی ضرایب مسیر یا وزندهندهنشان γکه در آن مقادیر 

 شرطی شده است:         zو  xاست که بر روی مقادیر مشخص  yر صورت مقدار مورد انتظابینی بهپیش اند. حال معادلهشده

(1)                                                                  
آزمون ی فوق همان در رابطه داری ضریب ای پارامتر متناظر است. آزمون معنیی برآورد نمونهدهندهنشان ^که در آن نماد 

 (5112اثر متقابل است. )پریچر و همکاران، 

خسارتهای  جهت بررسی و پاسخگویی به سئوال چهارم تحقیق، تأثیر عوامل انسانی به عنوان متغیر مستقل؛ بر متغیر وابسته

گیرد. با توجه یگذاران با استفاده از تحلیل رگرسیونی مورد سنجش قرار مغیرواقعی با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر رضایت بیمه

 =121113P-value>1212 گذارانبیمه رضایتمندیداری اثر متقابل عوامل انسانی و که میزان معنی توان دیدبه جدول می

شود بر اثر اضافه شدن اثر متقابل به مشاهده می همچنیندار است. معنی رگرسیونبدست آمده است، لذا اثر متقابل در این 

بنابراین به طور کلی اثر متقابل عوامل انسانی و رضایتمندی دار است. نیز معنی 2R تغییرات معادله رگرسیونی، میزان

 دار است. معنی گذارانبیمه
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 : نتايج آزمون رگرسيون چندگانه سوال چهارم3جدول 

 

 tمقدار آماره  انحراف معيار ضرايب 
 داريمعني

P-value 

2R  مقدار آمارهF 
 داريمعني

P-value 

 1111/1 2/.213 2222/1 5/.328 ثابت

2.11/1 3221/352 1111/1 
 5222/1 -3222/3 32.8/1 -3.52/1 عوامل انسانی

 1121/1 -3323/5 3225/1 -1558/1 گذارانرضایتمندی بیمه

 1113/1 2/.111 1221/1 3/1..3 عوامل انسانی * رضایتمندی 

 

 به علت اثر متقابل  2Rافزایش 
 F P-valueر آماره مقدا 2R تغيير

1522/1 1122/32 1113/1 

 باشد.های غیرواقعی بیمه شخص ثالث میو خسارت انسانیدارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل  گذارانبیمهدر نتیجه رضایت 

 ر وابستهجهت بررسی و پاسخگویی به سئوال پنجم تحقیق، تأثیر عوامل فرهنگی اجتماعی به عنوان متغیر مستقل؛ بر متغی

گذاران با استفاده از تحلیل رگرسیونی مورد سنجش قرار خسارتهای غیرواقعی با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر رضایت بیمه

 گذارانبیمه رضایتمندیاثر متقابل عوامل فرهنگی اجتماعی و  داریمعنیمیزان  که توان دیدگیرد. با توجه به جدول میمی

1212<123231P-value= شود بر اثر مشاهده می همچنیندار نیست. معنی رگرسیونمده است، لذا اثر متقابل در این بدست آ

 دار نیست.نیز معنی 2R رگرسیونی، میزان تغییراتاضافه شدن اثر متقابل به معادله 

 
 : نتايج مدل رگرسيون چندگانه سوال پنجم4جدول 

 

 tمقدار آماره  انحراف معيار ضرايب 
 داريمعني

P-value 

2R  مقدار آمارهF 
 داريمعني

P-value 

 1111/1 3322/1 2111/1 23.3/3 ثابت

2382/1 .113/313 1111/1 
 3333/1 2215/3 3121/1 5333/1 عوامل فرهنگی اجتماعی

 15.1/1 3835/1 3552/1 3513/1 گذارانرضایتمندی بیمه

 3231/1 2.23/3 11.8/1 1228/1 فرهنگی اجتماعی * رضایتمندی 

 

 به علت اثر متقابل  2Rافزایش 
 F P-valueمقدار آماره  2R تغيير

1113/1 3.21/5 3231/1 
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 دار نیست.گذاران معنیبنابراین به طور کلی اثر متقابل عوامل فرهنگی اجتماعی و رضایتمندی بیمه

خسارتهای  ر مستقل؛ بر متغیر وابستهجهت بررسی و پاسخگویی به سئوال ششم تحقیق، تأثیر عوامل ساختاری به عنوان متغی

با توجه  گیرد.با استفاده از تحلیل رگرسیونی مورد سنجش قرار میگذاران بیمهغیرواقعی با در نظر گرفتن اثر تعدیلگر رضایت 

 =121112P-value>1212گذاران بیمهداری اثر متقابل عوامل ساختاری و رضایتمندی توان دید که میزان معنیبه جدول می

شود بر اثر اضافه شدن اثر متقابل به دار است. همچنین مشاهده میبدست آمده است، لذا اثر متقابل در این رگرسیون معنی

بنابراین به طور کلی اثر متقابل عوامل  (.121112value=-P>1212دار است )نیز معنی 2Rمعادله رگرسیونی، میزان تغییرات 

 دار است.یساختاری و رضایتمندی مشتریان معن
 

 : نتايج مدل رگرسيون چندگانه سوال ششم5جدول 

 

 tمقدار آماره  انحراف معيار ضرايب 
 داريمعني

P-value 

2R  مقدار آمارهF 
 داريمعني

P-value 

 1111/1 8322/2 11.1/1 5/.158 ثابت

282./1 8.33/313 1111/1 
 2522/1 28.5/1 3338/1 1222/1 عوامل ساختاری

 5323/1 -5252/3 3323/1 -3238/1 گذارانبیمه رضایتمندی

 1112/1 23.8/1 1/.111 3381/1 عوامل ساختاری *رضایتمندی 

 

 به علت اثر متقابل  2Rافزایش 
 F P-valueمقدار آماره  2R تغيير

1383/1 5213/35 1112/1 

های غیرواقعی بیمه شخص ثالث ساختاری و خسارتدارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل  گذارانبیمهدر نتیجه رضایت 

 باشد.می

 

 گيرينتيجه -7

 سواالت تحقیق مورد سنجش قرار گرفت که نتایج زیر حاصل گردید: 

های تحقیق براساس یافته. وجود دارد یشخص ثالث رابطه معنادار یمهب یرواقعیغ یهاو خسارت یعوامل انسان ینب -

تر باشد. همچنین افراد با سن جوانهای غیرواقعی اثر گذار میجاد خسارتتوان گفت که جنسیت افراد در ایمی

باشد و در نهایت اینکه افراد فاقد های غیرواقعی در بین آنها بیشتر میپذیرتر بوده و توانایی ایجاد خسارتریسک

 کنند.های غیرواقعی بیشتری تولید میمدارك دانشگاهی خسارت

های براساس یافته .وجود دارد یشخص ثالث رابطه معنادار یمهب یرواقعیغ یهاو خسارت یاجتماع –یعوامل فرهنگ ینب -

های غیرواقعی توان گفت که عدم پایبندی به فرهنگ جامعه و اخالقیات منجر به افزایش خسارتتحقیق می

دارد و در نهایت  های غیرواقعیگردد. همچنین نوع شغل و درآمد افراد تاثیر مستقیم بر ایجاد تقلب و خسارتمی

 های غیرواقعی در صنعت بیمه دارد.عدم داشتن اعتقادات مذهبی نیز تاثیر بسیاری بر خسات

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

55 

 

های تحقیق براساس یافته .وجود دارد یشخص ثالث رابطه معنادار یمهب یرواقعیغ یهاو خسارت ساختاریعوامل  ینب -

های ویژه تصادفات باعث افزایش عدم آگاهی دادگاه توان گفت که ضعف و ناکارآمدی قوانین و مقررات و همچنینمی

های غیرواقعی گردد. همچنین گزارشات غیرواقعی نیروی انتظامی نیز باعث ایجاد خسارتهای غیرواقعی میخسارت

شود. در خصوص همکاری کارکنان و کارشناسان پرداخت خسارت نیز هرچه با افراد متقلب ارتباط بیشتری می

های گردد و در نهایت عدم نظارت از سوی شرکتهای غیرواقعی میر به افزایش درصد خسارتداشته باشند منج

 شود.های غیرواقعی در بین افراد میبیمه و همچنین بیمه مرکزی منجر به ایجاد خسارت

به . باشدمی های غیرواقعی بیمه شخص ثالثگذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل انسانی و خسارترضایت بیمه -

دهد یعنی با های غیرواقعی کاهش میگذاران، تأثیر عوامل انسانی را بر خسارتعبارت دیگر افزایش سطح رضایت بیمه

 یابد.گذاران میزان خسارتهای غیرواقعی بیمه شخص ثالث ناشی از عوامل انسانی کاهش میافزایش رضایت بیمه

های غیرواقعی بیمه شخص ثالث بین عوامل فرهنگی اجتماعی و خسارت ابطهگذاران دارای اثر تعدیلگر در ررضایت بیمه -

 . باشدنمی

. باشدهای غیرواقعی بیمه شخص ثالث میگذاران دارای اثر تعدیلگر در رابطه بین عوامل ساختاری و خسارترضایت بیمه -

دهد یعنی سارتهای غیرواقعی افزایش می، تأثیر عوامل ساختاری را بر خ گذارانبیمهافزایش سطح رضایت به عبارت دیگر 

 یابد.میزان خسارتهای غیرواقعی بیمه شخص ثالث ناشی از عوامل ساختاری افزایش می گذارانبیمهبا افزایش رضایت 

های این پژوهش داند با یافته( که سن افراد را از متغیرهای کلیدی تقلب در بیمه اتومبیل می5135پژوهش دواله )

( در مطالعه ای جنسیت و سن اکثریت افرادی که تقلب در صنعت 5131. همچنین باتون و همکاران )همخوانی دارد

 باشد.های این پژوهش در یک راستا میدهند دسته بندی کردند که با یافتهبیمه را انجام می

قلب را سنجش و ( که بر اساس رفتارهای مشتریان و فرهنگ آنها میزان ت3131پژوهش معماریانی و زنگویی نژاد )

( در تحقیق خود به این 3131های این پژوهش همخوانی دارد. همچنین صحت و همکاران )بندی نمود با یافتهدسته

گردد که با یافته این پژهش در خصوص نتیجه رسیدند که رعایت اصول اخالقی باعث کاهش تقلب در صنعت بیمه می

 باشد.عوامل فرهنگی اجتماعی در یک راستا می

های بیمه باید ( که بهترین روش برای حل مسئله تقلب را بازرسی و بررسی هایی باشد که شرکت3131ژوهش جعفری )پ

های این تحقیق در خصوص عوامل ساختاری همخوانی و مطابقت دارد. همچنین میاشرفرد آن را اجرا کنند با یافته

ای عنوان نمود که های بیمهت را موجب کاهش کالهبرداری( در تحقیق خود استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطا3131)

باشد. های این پژوهش میهای این پژوهش در خصوص عوامل ساختاری همخوانی داشته و تائید کننده یافتهبا یافته

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که تعدادی از قوانین، مشکوك به تقلب شناخته شده که در این 3131محقق )

 های غیرواقعی تائید گردید.هش نیز ناکارآمدی قوانین و مقررات منجر به ایجاد خسارتپژو

( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین سن و تحصیالت مشتریان و میزان رضایتمندی آنان هیچ ارتباطی 3183دباغ مشین )

ای به این نتیجه رسیدند ( در مطالعه3131دمیرزایی )باشد. همچنین عشاق و سیوجود ندارد که برخالف یافته های این پژوهش می

 باشد.باشد که با یافته های پژوهش در یک راستا میکه میزان تحصیالت افراد بر رضایتمندی آنان تاثیر گذار می

ود ندارد ( در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین شغل مشتریان و میزان رضایتمندی آنان هیچ ارتباطی وج3183دباغ مشین )

ای به این نتیجه رسیدند که فرهنگ و ( در مطالعه3131کند. همچنین عشاق و سیدمیرزایی )های این پژوهش را تائید میکه یافته

 باشد.های پژوهش در تضاد میباشد که با یافتهآگاهی مردم از بیمه بر رضایتمندی آنان تاثیر گذار می

ی به این نتیجه رسیدند که رعایت قوانین و مقررات، اطالعات فنی کارکنان و همچنین ا( در مطالعه3131عشاق و سیدمیرزایی )

( در تحقیق خود 3135نماید. همچنین مرزوقی )های پژوهش را تائید میباشد که یافتهتبلیغات بر رضایتمندی مشتریان تاثیرگذار می

سادگی مراحل و نحوه برخورد کارکنان اثر مستقیم بر به این نتیجه رسید که عوامل ساختاری نظیر سرعت پرداخت خسارت و 

( در مطالعه خود عوامل 3131باشد. رنجبرفرد و بختیاری )رضایتمندی مشتریان دارد که با یافته های پژوهش در یک راستا می
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با یافته های های بیمه هرچه با کیفیت تر و کارا تر باشد موجب افزایش رضایتمندی مشتریان خواهد شد که ساختاری شرکت

( به این نتیجه رسید که دانش کارکنان و توجه به نیازهای مشتری باعث 5112پژوهش همخوانی دارد. در مطالعه دیگری دین )

نماید. ناصحی فر و های بیمه خواهد شد که با یافته های پژوهش یکی بوده و آن را تائید میافزایش رضایتمندی مشتریان از شرکت

باشد که ه این نتیجه رسیدند که مبلغ پرداختی شرکت بیمه بیشترین تاثیر را بر رضایت مشتریان دارا می( ب.318حق بیان )

 دهد.های بیمه را مورد تائید قرارا میهای پژوهش در خصوص عوامل ساختاری شرکتیافته
 

 هاي پژوهشمحدوديت -8

ن جز مشکالت و تنگناهای احتمالی تحقیق شوندگان جهت تکمیل پرسشنامه و صحت اطالعات ورودی آناهمکاری پرسش

های غیرواقعی بیمه شخص ثالث در داخل کشور، از میباشد. همچنین محدودیت مطالعات انجام شده در خصوص خسارت

های بیمه در نبود آمار و اطالعات دقیق و شفاف از عملکرد شرکت .رودتنگناها و محدودیتهای دیگر این پژوهش به شمار می

نتایج تحقیق ممکن است در مورد  باشد.های اساسی این پژوهش میهای بیمه شخص ثالث نیز از محدودیتارتپرداخت خس

 .انواع بیمه با هم متفاوت باشد. از این رو، در تعمیم نتایج پژوهش حاضر به سایر انواع بیمه باید جانب احتیاط را در نظر گرفت

 

 پيشنهادات کاربردي -9

 -های غیرواقعی و همچنین بین عوامل فرهنگیبا خسارتتحقیق نشان داد که بین عوامل انسانی با توجه به اینکه نتایج 

شود به داری وجود دارد، به کارشناسان خسارت بیمه شخص ثالث پیشنهاد میهای غیرواقعی رابطه معنیاجتماعی با خسارت

، نوع شغل و اخالقیات مدعیان خسارت توجه های اتومبیل به پارامترهای جنسیت، سن، تحصیالتهنگام ارزیابی خسارت

شود در قوانین و مقررات این نوع بیمه به گذاران بیمه شخص ثالث پیشنهاد میریزان و سیاستبه برنامه .بیشتری مبذول نمایند

ارکنان شود نسبت به گزارشات نیروی انتظامی و کهای بیمه توصیه می. به شرکتمنظور کاهش تقلب در آن تجدید نظر کنند

ای که امکان خود نظارت بیشتری داشته باشند. همچنین به کارگیری نیروی انسانی کافی در شعب پرداخت خسارت به گونه

های شرکتبه مسئوالن رسیدگی دقیق به خسارت اعالم شده و همچنین استعالم اصالت گزارشات را فراهم آورد، ضروری است. 

قلبات بیمه شخص ثالث رضایت مشتریان خود را از طریق پارامترهای سهولت و شود به منظور کاهش تبیمه پیشنهاد می

های بیمه، انجام خدمات در موعد مقرر، توانایی و عالقه کارکنان برای پاسخگویی دسترسی به واحدهای خسارت و شعب شرکت

اطالعات شفاف و کامل به مشتریان،  به شکایات و انتقادات، ایجاد امنیت مالی و جانی در ذهن مشتری، در اختیار قرار دادن

تواند بر کاهش تقلب مؤثر آنجاکه رعایت اصول اخالقی نهادهای مرتبط با صنعت بیمه میاز بویژه نرخ بیمه نامه تأمین نمایند. 

ا های مرتبط با این صنعت نیز تقویت شود. برقراری ارتباط و هماهنگی مناسب بباشد، لذا الزم است اخالقیات در سازمان

های تخصصی و برگزاری جلسات هماهنگی. ایجاد شعب تخصصی در مقامات نیروی انتظامی و قضایی از طریق تشکیل کارگروه

دادگاه ها برای رسیدگی به دعوای مربوط، استخدام و به کارگیری کارشناسان بازنشسته نیروی انتظامی جهت تشخیص 

های بیمه انجام ها و نظارت بر روند کار آنها میتواند از سوی شرکتتعمیرگاهها و های جعلی، قرارداد با برخی بیمارستانکروکی

 ضروری است. های بیمه از صحت و اعتبار مداركها به استعالم شرکتقانونی و دادگاه ها، پزشکیسریع پاسگاهپاسخگویی  .شود
 

 پيشنهادات تحقيقات آتي -11

های بیمه و نهادهای مرتبط با بیمه را بر میزان تقلب و تخلف در شرکتگذاران، شود نقش اخالق بیمهبه محققان پیشنهاد می

 صنعت بیمه به تفکیک و با گستردگی بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار دهند.

 ای بپردازند.بیمه تقلباتشود به طراحی مکانیسم و مدلی جهت شناسایی و پیشگیری از به محققان پیشنهاد می
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ها و شود سیستم دادهای در کشور موجود نیست، به محققان پیشنهاد میهای غیرواقعی بیمهسارتاز آنجاکه آمار دقیقی از خ

ای در نظام آماری صنعت بیمه را به منظور ایجاد تصویر واقعی از میزان و عواقب تقلب، برای اطالعات مربوط به تقلب بیمه

  حی نمایند.های بیمه در مبارزه با این پدیده مذموم طراجدیت بیشتر شرکت

 .بپردازند های بیمههای غیرواقعی در سایر رشتهشود به بررسی عوامل مؤثر بر خسارتبه محققان پیشنهاد می
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