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چکیده

يکی از مهمترين اركان بهبود خدمات بهداشت و درمان ،وضعیت بیمههای تکمیلی درمان
است كه باعث افزايش دسترسی مردم به مراقبتهای بهداشتی میشود .بیمة تکمیلی درمان در
كنار بیمههای پاية درمان با سهم نزديک به  72درصد از پرتفوی صنعت بیمه ،نقش مهمی در
سیستم سالمت ايران ايفا میكند .نکتة حائز اهمیت اين است كه بیمة تکمیلی درمان عالوه بر
سودآوربودن برای شركتهای بیمه ،رضايت مشتری را نیز برآورده میكند كه اين امر مستلزم
توجه و كاوش هرچه بیشتر در دو مقولة سنجش نیازمندی مشتری و محدوديت شركتهای
ارائهدهندۀ بیمههای تکمیلی برای پاسخگويی به نیاز مشتری است .در اين پژوهش با تحلیل
نیازمندی بیمة تکمیلی به كمک تركیب گسترش عملکرد كیفیت فازی و تحلیل علل و آثار
شکست ،به ارائة مدلی برای طراحی بیمة تکمیلی درمان پرداخته شده است .همچنین عوامل
شکست شركتهای بیمه در پاسخگويی به نیاز مشتريان نیز شناسايی و رتبهبندی شده است.
واژگان کلیدی :بیمة تکمیلی درمان ،تحلیل علل و آثار شکست ،ريسک پاسخگويی،نقاط
بالقوه شکست ،گسترش عملکرد كیفیت فازی.
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 .1مقدمه
بیمة تکمیلی درمان در كنار بیمههای پاية درمان نقش مهمی در سیستم سالمت ايران
ايفا میكند .اين بخش سهم نزديک  72درصدی از پرتفوی صنعت بیمة ايران را در
اختیار دارد .بررسی روند عملکرد صنعت و شركتهای بیمه طی سالهای اخیر در رشتة
بیمة درمان نشان میدهد اين رشته طی سالهای اخیر زيانده بوده و عموماً ضريب
خسارت بیمه در اين رشته باالی  744درصد بوده است .با اين وجود بیماران از
وضعیت بیمه های درمان فعلی رضايت مطلوبی ندارند و از سويی ديگر شركتهای
ارائهدهندۀ بیمههای درمان تمايلی به پذيرش بیمههای درمان بهخصوص بیمههای
تکمیلی به دلیل زيان باالی اين نوع بیمهها ندارند (نیاكان و نورالدينی. 7931 ،
آمار موجود در صنعت بیمه بیانگر اين است كه میزان حقبیمهها هر سال نسبت به
سال قبل افزايش (از سال  7934-7921قابل توجهی داشته است و خسارت بیمه نیز
سیر افزايشی را طی كرده است ،هر چند در سالهای پايانی وارد سیر نزولی شده است.
شايد يکی از داليل عمدۀ اين سیر نزولی افزايش مشاركت و اقبال مردم به اين نوع
بیمه باشد .ولی همچنان میزان خسارت و عايدی حقبیمه پاياپای بوده و خسارات
همچنان باالی  34درصد است (سالنامة آماری عملکرد صنعت بیمه . 7934 ،نکتة
حائز اهمیت بنا بر آنچه بیان شد اين است كه شركتهای بیمه بايد آنچه بهعنوان بیمة
تکمیلی ارائه میدهند از يک سو مورد خواست و نیاز مشتری باشد و از سوی ديگر
برای شركت بیمه سودآوری داشته باشد .در اين پژوهش ابتدا مدلی برای طراحی بیمة
تکمیلی درمان مبتنی بر نیاز مشتری ارائه شده و سپس عوامل شکست شركتهای
ارائهدهندۀ بیمههای تکمیلی برای پاسخگويی به نیاز مشتری بررسی شده است.
برای طراحی بیمة تکمیلی درمان مورد خواست مشتری ،از گسترش عملکرد
كیفیت ( 7QFDو مشخصاً از خانه كیفیت استفاده شده است .در اين طراحی سعی
شده است كه نیاز مشتری از بیمة تکمیلی درمان به مشخصههای طراحی ترجمه شود
1. Quality Function Deployment
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و به كمک روش تحلیل علل و آثار شکست ( ،7 FMEAمحدوديتها و ريسکهای
/

محصول طراحیشده ،شناسايی و رتبهبندی شده است .درنهايت ،در اين مقاله سعی
شده است رويکردی نوين برای طراحی بیمههای تکمیلی درمان ارائه شود .در
شناسايی نیازمنديهای مشتريان و مشخصههای فنی طراحی بیمه از پیشینة پژوهش و
نظرات خبرگان صنعت بیمه به صورت پرسشنامة دلفی فازی تکمرحلهای بهره گرفته
شده است .ساختار كلی پژوهش در شکل  7نشان داده شده است.
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شکل  .1نمودار مراحل انجام پژوهش

1. Failure Mode Effects Analysis
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 .2پیشینۀ تحقیق
در زمینة مديريت ريسک بیمة درمان ،مسائل و مشکالت توسعة بیمة تکمیلی درمان،
رضايتمندی مشتريان از شركتهای بیمه و مواردی از اين دست ،تحقیقاتی موجود
است كه هر يک از منظر خاصی به موضوع بیمة درمان نگريستهاند .برای مثال گروه
بیمة اشخاص پژوهشکدۀ بیمه ( ، 7934طی يک طرح تحقیقاتی به مطالعة روشهای
محاسباتی و ارزيابی ريسکهای مختلف بیمة درمان پرداخته است .در اين طرح ،گروه
به بررسی فرايند ارزيابی ريسک ،روشهای محاسبه و قیمتگذاری در بیمههای درمان
پرداخته و راهکارهايی برای بهبود فرايند ارزيابی و قیمتگذاری در صنعت بیمة درمان
كشور ارائه كرده است .بررسی روند شاخصهای مهم سالمت و بیمة تکمیلی درمان در
ايران و جهان ،عوامل تأثیرگذار بر باالرفتن ضريب خسارت بیمة درمان و بیمة تکمیلی
درمان ،مطالعة سیستم يکپارچه مراقبت مديريتشده ،مطالعه و بررسی چالشهای
ضريب خسارت باالی بیمة تکمیلی درمان و اقدامات الزم برای مديريت آن ،نتیجة
پژوهش نیاكان و نورالدينی ( 7931تحت عنوان مديريت خسارت بیمة تکمیلی درمان
است.
احمدزاده و همکاران ( 7931به بررسی رضايتمندی مشتريان شركتهای فعال در
صنعت بیمه پرداختهاند .در اين پژوهش عالوه بر اندازهگیری و مقايسة رضايت
مشتريان شركتهای بیمه ،هر كدام از شاخصهای رضايتسنجی خدمات بیمهای
بهتفکیک در شركتهای بیمه مطالعه شده است.
رياحیفر ( ، 7921مدلی برای مديريت ريسک بیمههای درمان ارائه كرده است كه
در آن ريسکهای مختلف بیمهگران درمان در الگوهايی متفاوت بررسی و با توجه به
نظر خبرگان در شش طبقة اصلی ريسکهای اموال ،بازار ،نقدينگی ،عملیاتی ،منابع
انسانی ،و قانونی ارائه شده است.
غفوری ( 7929به بررسی عوامل مؤثر بر رضايتمندی بیمهگذاران بیمههای درمان
شركت بیمة دانا پرداخته است .چارچوب نظری مدل پژوهش بر نگرش بازاريابی و
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مديريت بازار مبتنی است .فرض بر اين است كه مديريت بیمههای درمان از طريق
/

عوامل حقبیمه ،ارائة خدمات و تسهیالت ،اطالعرسانی ،وضعیت رفتاری و روابط
عمومی كاركنان ،خسارت پرداختنی ،سرعت عمل و مهارت كاركنان ،به طور مستقیم
نیاز بیمهگذاران را مرتفع و رضايت آنان را جلب میكنند.
صحت و اسماعیلی ( 7921بر عوامل مؤثر در عدم توسعة بیمة درمان تمركز
كردهاند .آنها مشتريان ،تأمین اجتماعی و خدمات درمانی ،بیمة مركزی ايران ،آمیختة
بازاريابی شركتهای بیمه و نیروی متخصص را بهعنوان پنج متغیر اثرگذار بر عدم
توسعه بیمة تکمیلی درمان گروهی عنوان كردهاند.
مقدسی و همکاران ( ،)7934مشکالت بیمة درمانی ايران و ضرورت اجرای
رويکرد اصالحی را مورد مطالعه قرار داده و نظامهای مختلف مراقبتهای بهداشتی را
مطرح كرده و جايگاه نظام بیمة درمان را بهعنوان ضلع سوم مثلت نظام مراقبت
بهداشتی در كنار دو ضلع ديگر يعنی سازمانهای ارائهدهندۀ خدمات و بیمار ،در نظر
گرفتهاند.
مهدوی و همکاران ( 7921به تعیین میزان اثرات بیمة درمان بر رفاه اجتماعی افراد
بیمهشده پرداختهاند  .اين پژوهش حاكی از آن است كه بیمة درمان باعث افزايش توان
پرداخت ،عدم كاهش دسترسی به خدمات درمانی و درنتیجه افزايش مراجعه در هنگام
بیماری به مراكز ارائة خدمات درمانی و كاهش نگرانی افراد بیمهشده میشود كه نشان
از افزايش رفاه اجتماعی در افراد بیمهشده نسبت به افراد بیمهنشده است.
دقیقی اصلی و همکاران ( 7923در پژوهشی به برآورد تابع تقاضای بیمة درمان
مکمل در صنعت بیمة كشور در طی دورۀ  7921-7924پرداختهاند .نتايج پژوهش
حاكی از آن است كه تقاضای بیمة تکمیلی درمان نسبت به مخارج بهداشتی و تورم
تقريباً كمكشش بوده و افزايش درآمد خانوارها نقش اساسی و حیاتیتری را در
گسترش بیمة تکمیلی درمان داشته است.
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عباسی و تقیآبادی ( 7934به بررسی اثر عوامل اقتصادی بر تقاضای بیمة درمان
تکمیلی پرداختهاند .در اين مقاله ضمن بررسی عملکرد صنعت بیمه در رشتة بیمة
درمان با استفاده از دادههای سری زمانی طی دورۀ  ،7921-7913رابطة بین درآمد
ساالنه ،نرخ تورم ،نرخ بیکاری ،نرخ باسوادی و قیمت بیمه با تقاضای بیمة درمان
تکمیلی بررسی شده است.
گروه بیمة اشخاص ( 7931در قالب يک طرح پژوهشی به طراحی فرم پیشنهاد
بیمة درمان گروهی ،با هدف ارائة فرم استاندارد پیشنهاد در بیمههای درمان گروهی به
منظور اخذ اطالعات كامل برای ارزيابی ريسک ،تعیین نرخ و حقبیمة متناسب با
ريسک با بهرهگیری از مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات داخلی و نظرات نخبگان
صنعت بیمه پرداخته است.
نظری و اشعریپور ( 7931در مقالة خود به بررسی رضايت قیمتی و تمايل به
پرداخت بیمهگذاران بیمة درمان تکمیلی پرداختهاند .در اين پژوهش برای سنجش
رضايت قیمتی از مدل ششگانة ماتزلر و برای برآورد تمايل به پرداخت از روش
 CVMبا كارت پرداخت استفاده شده است.
شیخان ( 7937در پژوهشی بیمة تکمیلی در ايران را مورد مطالعه قرار داده است.
در اين پژوهش وضعیت نظام سالمت و نیز بیمههای غیرزندگی مانند بیمة درمانِ ايران
با تعدادی از كشورهای توسعهيافته و نیز كشورهتای منطقه خاورمیانته و استالمی
مطالعه و مقايسه شده است  .پژوهشگر سعی كرده است مدلی برای توسعة بیمة
تکمیلی در ايران ارائه كند .پژوهشگر نبتود مترز متشخص بتین ختدمات وتعهدات
بیمهگر اولیه و تکمیلی ،نبود پوشش همهجانبة بیمة تکمیلی در برابتر تنتوع بتسیار
زياد روشهای تشخیصی و درمانی و انحصار بازار بیمة اولیه را از مهمترين عوامل عدم
استقبال بیمة تکمیلی در ايران برشمرده است.
وفايی نجار و همکاران ( ، 7921فرايند نظام اطالعات بستههای خدمات بیمة
درمان مکمل در كشورهای توسعهيافته را مورد كاوش قرار داده و درنهايت يک الگو
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برای ايران معرفی می كنند .پژوهشگران معتقد هستند كه پوشش ناكافی خدمات بیمة
درمان همگانی مهمترين عامل انتخاب بیمة مکمل است.

/

پژوهشهای صورتگرفته در حوزۀ مديريت ريسک در بیمة تکمیلی درمان نشان
میدهد كه نگاه كلی انتقال ريسک به سمت بیمار بوده است و موضوع رضايت بیمار و
عدم توفیق در پاسخگويی به خواست مشتری مورد پژوهش قرار نگرفته است .بنابراين
در اين پژوهش عالوه بر بررسی نیازمندی مشتری ،نوع نگاه به ريسک صرفاً مالی
نبوده و به بررسی محدوديتهای شركتهای بیمه در پاسخگويی به نیازمندی مشتری
پرداخته شده است .به اين منظور از  QFDفازی برای شناسايی نیازمندی مشتريان بیمة
تکمیلی و تركیب آن با  FMEAبرای شناسايی محدوديت شركتهای بیمة تکمیلی
درمان در اجرای مدل طراحیشده استفاده شده است.

 .3روش تحقیق
در اين پژوهش از تركیب گسترش عملکرد كیفیت فازی و تحلیل علل و آثار شکست
برای ارائة يک رويکرد برای طراحی بیمة تکمیلی درمان استفاده شده است .برای
گردآوری اطالعات از پرسشنامههای متعدد در فرايند پژوهش استفاده شده است .برای
شناسايی خبرگان ،روش نمونهگیری گلوله برفی به كار گرفته شده است .روش
نمونهگیری گلوله برفی زمانی مورد استفاده قرار میگیرد كه دسترسی به افراد موردنظر
پژوهشگر بهراحتی امکانپذير نیست .در اين روش از شركتكنندگان اولیه خواسته
میشود تا افراد همسان خود را به پژوهشگر اطالع دهند (جاللی . 7937 ،اين فرايند
به صورت زنجیرهوار ادامه پیدا میكند تا پاسخهای دريافتشده از خبرگان به
همگرايی رسیده و خبرۀ جديد جنبة جديدی به پاسخها اضافه نکند.
 .1-3مدل گسترش عملکرد کیفیت در طراحی بیمۀ تکمیلی درمان
طراحی بیمة تکمیلی درمان به كمک گسترش عملکرد كیفیت فازی در ده گام انجام
گرفته است ،كه در ادامه تشريح و نتايج آن ارائه میشود.
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گام اول :شناسایی نیازمندیهای مشتریان بیمۀ تکمیلی درمان :بیمة تکمیلی درمان در
شركتهای بیمه تجاری شامل دو بخش «صدور» و «خسارت» است (ر.ک .حسینی و
گورجی ،7939 ،ص  . 31با مرور پیشینة تحقیق ،مشاهده و مطالعة اسناد ،نیازمنديهای
مشتريان در دو حوزۀ صدور و خسارت شناسايی شده كه در جدول  7ارائه شده است.
جدول  .1نیازمندیهای مشتریان بیمۀ تکمیلی درمان
صدور بیمهنامه
 -7تبلیغات صحیح

خسارت
پرداخت خسارت

مراجعه به مراکز درمانی
 -7تعیین مرز مشخص میان خدمات و

 -7رضايت مالی

 -1ارائة اطالعات مناسب

تعهدات بیمهگر پايه و بیمهگر تکمیلی

 -1سادگی و سرعت در پرداخت

 -9سادگی و سرعت در صدور بیمهنامه

 -1افزايش تعداد مراكز درمانی تحت

خسارت

 -4پوشش فراگیر

پوشش بیمههای تکمیلی درمان

 -9ارائة اطالعات مناسب به مشتری

 -1كاهش حقبیمة پرداختی

 -9دسترسی به خدمات تعهد شده بیمهگر

 -4رسیدگی به شکايت

 -1افزايش سقف تعهدات مالی بیمهگر

در مراكز طرف قرارداد و غیرقرارداد

 -1پاسخگويی

 -1رسیدگی به شکايات

 -4يکسانسازی تعرفههای هزينهای بیمهگر

 -1محیط فیزيکی

 -2پاسخگويی

با تعرفههای هزينهای مراكز درمانی

 -1دسترسی

 -3محیط فیزيکی

 -1رسیدگی به شکايات

 -74دسترسی

 -1پاسخگويی
 -1دسترسی

گام دوم :شناسایی مشخصههای فنی طراحی بیمۀ تکمیلی درمان :با مطالعة نوشتگان
موضوع و مصاحبه با خبرگان صنعت بیمه ،مؤلفههای تأثیرگذار در طراحی خدمت
بیمهای به اين صورت شناسايی شدند :تعرفههای بیمارستانی ،آيیننامههای شورای
عالی بیمه ،سیستم اطالعاتی مديريت ،يکپارچهسازی مراحل عملیاتی شركت بیمه با
مراكز درمانی ،چگونگی توزيع ريسک ،سبک زندگی بیمهگذار ،ديدگاه اقتصادی و
سود مالی بیمه گر ،ديدگاه اجتماعی و مس،ولیت اجتماعی بیمهگر ،ديدگاه بازاريابی و
جذب مشتری برای ساير خدمات بیمهای و نظارت بر اجرای خدمت طراحیشده.

گام سوم :غربالگری نیازمندیهای مشتریان و مشخصههای فنی به کمک روش دلفیی
فازی تکمرحله ای :بايد با نظرات خبرگان ،از اعتبار نیازمنديهای شناسايیشتده كته از

طراحی خدمت بیمة تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ريسک شركتهای بیمه 13 /
با استفاده از تقريب تیجمز

مطالعة فرايندها استخراج شدهاند ،اطمینان حاصل كرد .بترای ايتن امتر از روش كیتو و
/

چن 1442( 7استفاده شده است .برای اجرای اين روش ،موارد شناسايیشده بتهعنتوان
نیازمنديهای مشتری و مشخصه طراحی بیمة تکمیلی درمتان از طريتق يتک پرسشتنامه
برای گروه خبرگان ارسال و آنها با يک مقیاس ده نقطهای ( 74-7به هر يک از متوارد
امتیاز میدهند .سپس از طريق
n

,

Ai

∏X

n

) TA = ( LA , M A , U A

با

= LA = min ( X Ai ) , U A = max ( X Ai ) , M A

i =1

محاسبات مربوط به ساخت عدد فازی مثلثی انجام متیشتود ،كته در آن  X Aiمقتدار
ارزيابی خبره iام برای نیازمندی /مشخصة فنی  LA ،Aكمترين مقدار از میان ارزيابیهای
همه خبرگان MA ،میانگین هندسی همة مقادير ارزيابی خبرگان و UAبیشتترين مقتدار
ارزيابی خبرگان است .سپس برای انتخاب نیازمنديهای/مشخصههتای فنتی اثرگتذار بتا
توجه به قانون  ،24/14مقدار آستانة  rA = Xپذيرفته شده است .معیار انتخاب بته ايتن
صورت بوده است كه اگر  M A ≥ rA؛ شاخص ارزيابی پذيرفته میشتود و در غیتر ايتن
صورت ،شاخص ارزيابی پذيرفته نمیشود.
طبق روش ذكرشده و بتا غربتالگری نیازمنتديهای مشتتريان از میتان  74نیازمنتدی
طرح شده در مرحلة صدور بیمة تکمیلی درمان نیازمندی «رسیدگی بته شتکايت» و در
مرحلة خسارت نیز از  1نیازمندی ،نیازمندی «دسترسی به خدمات تعهدشده بیمهگر در
مراكز طرف غیرقرارداد» حذف شده است .نتايج حاصتل از غربتالگری مشخصته هتای
طراحی نیز ،منجر به تأيید تمامی مشخصههای شناسايیشتده بتهعنتوان مشخصتة فنتی
طراحی بیمة تکمیلی درمان شده است.
گام چهارم :تعیین وزنهای مؤلفههای نیازمندیهای مشتریان و مشخصههای طراحی:
برای ارزيابی وزن هريک از مؤلفهها از متغیرهای فازی زبانی و يک عدد مثلثی فازی
(جدول  1مبتنی بر نظرات خبره استفاده شده است.
1. Kuo and Chen

 / 94پژوهشنامة بیمه /سال سیو سه /شمارۀ  /4زمستان  /7931شمارۀ مسلسل 791
جدول  .2متغیرهای زبانی فازی و عدد فازی مثلثی متناظر با متغیرهای زبانی
عدد فازی مثلثی

متغیر زبانی

(4,4,4/9

خیلی كم

(4/7,4/9,4/1

كم

(4/9,4/1,4/1

متوسط

(4/1,4/1,4/3

زياد

(4/1,7,7

خیلی زياد

برای تعیین وزن نهايی هر يک از مؤلفهها ،از رابطة
, K,

+ Win ) , i = 1,

(Wi1 + Wi 2 +

1
n

= Wi

استفاده میشود K .در محاسبة وزن نیازمنديهای مشتری ،تعداد نیازمنديهای مشتری و
در محاسبة وزن مشخصههای طراحی تعداد مؤلفههای مشخصههای طراحی و  nتعداد
تصمیمگیرندگان است .هر عنصر  Wiيک عدد فازی مثلثی به صورت
Wi = ( wiα + wiβ + wiγ ) ,

است.
وزنهای مؤلفههای نیازمنديهای مشتريان و مشخصههای طراحی طبق جدول  1و
پرسشنامه به شرح جدولهای  9و  4است.
جدول  .3وزن نیازمندیهای تأییدشده مشتری در سه مرحلۀ بیمۀ تکمیلی درمان
فازی زدایی

وزن نیازمندی

تبلیغات صحیح (پیشنهاد ارائهشده به مشتری

4/19

4/23

4/31

4/21

4/21

ارائه اطالعات مناسب به مشتری

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

سادگی و سرعت در صدور بیمهنامه

4/12

4/39

4/33

4/23

4/23

پوشش فراگیر

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

رضايت مالی(كاهش حقبیمة پرداختنی

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

افزايش سقف تعهدات مالی بیمهگر

4/14

4/21

4/34

4/29

4/29

پاسخگويی

4/12

4/24

4/37

4/27

4/24

محیط فیزيکی

4/12

4/29

4/31

4/27

4/24

نیازمندی مشتریان (Whats

LA

MA

TA

مرحلة صدور درمان
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فازی زدایی

دسترسی

4/19

4/34

4/33

4/21

4/21

تعیین مرز مشخص بین خدمات و تعهدات بیمهگر پايه و بیمهگر تکمیلی

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

افزايش تعداد مراكز درمانی تحت پوشش بیمههای تکمیلی درمان

4/14

4/27

4/34

4/24

4/13

يکسانسازی تعرفههای هزينه ی بیمهگر با تعرفههای هزينهای مراكز درمانی

4/14

4/34

4/31

4/21

4/21

رسیدگی به شکايات

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

پاسخگويی

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

نیازمندی مشتریان (Whats

مراجعه به مراكز خدمات درمانی

وزن نیازمندی

TA

LA

MA

/

پرداخت خسارت

دسترسی

4/11

4/34

4/31

4/21

4/21

رضايت مالی (پرداخت مناسب هزينة بیمارستان

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

سادگی و سرعت در پرداخت خسارت

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

ارائة اطالعات مناسب به مشتری

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

رسیدگی به شکايت

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

پاسخگويی

4/12

4/31

4/33

4/31

4/37

محیط فیزيکی (امکانات سخت افزاری و نرم افزاری

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

دسترسی

4/11

4/39

4/32

4/23

4/22

جدول  .4وزن مشخصههای فنی طراحی بیمۀ تکمیلی درمان
TA

فازیزدايی

وزن هر مشخصة فنی

مشخصههای فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان (HOWs

تعرفههای بیمارستانی

4/19

4/3

4/31

4/21

4/21

آيیننامههای بیمه مركزی

4/11

4/31

4/32

4/37

4/34

سیستمهای اطالعاتی

4/11

4/31

4/31

4/3

4/34

يکپارچهسازی مراحل عملیاتی بیمهگر با مراكز درمانی

4/11

4/31

4/31

4/3

4/34

توزيع ريسک

4/11

4/31

4/31

4/3

4/34

سبک زندگی

4/11

4/31

4/31

4/3

4/34

ديدگاه اقتصادی

4/1

7

7

4/31

4/31

ديدگاه اجتماعی

4/11

4/31

4/31

4/3

4/34

ديدگاه بازاريابی

4/1

7

7

4/31

4/31

نظارت

4/1

4/21

4/21

4/27

4/24

LA

MA
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گام پنجم :شناسایی روابط میان نیازمنیدیهای مشیتریان و مشخصیههیای طراحیی :بترای
ارزيابی روابط میان نیازمنديها و مشخصههتای طراحتی ،از متغیرهتای زبتانی مثبتت و
قوی؛ مثبت و متوسط؛ منفی و متوسط و منفی و قوی استفاده شده است .روابط نهتايی
میان اين مشخصهها مبتنی بر رابطة
k

(7


)  , X = (α , β , γ



 ∑k α ∑k β ∑k γ
i =1
i =1
i =1
=
,
,

k
k
k


i

∑X
i =1

k

= Coab

محاسبه میشود ،كه در آن  : Coabهمبستگی مشخصة فنی  aو نیازمندی  :k ،bتعداد
تصمیمگیرندگان :Xi ،نظر تصمیمگیرنده است كه به صورت عدد فازی مثلثی است و
از جدول  1استخراج میشود .نیازمنديهای مشتريان با مشخصههای فنی دوبهدو به
كمک متغیرهای زبانی فازی مقايسه شده وسپس به كمک مقیاس عددی متغیرهای
زبانی و رابطة ( 7محاسبات انجام و وزن نهايی روابط در جدول  1بیانشده است.
گام ششم :شناسایی روابط درونی مشخصههای طراحی :در اين مرحله نیز به كمتک
پرسشنامه و نظرسنجی از خبره ،روابط مشخصههای فنی بتا هتم مقايسته متیشتود .در
جدول  1چگونگی روابط (همبستگی مثبت و منفی بودن بین روابط نشتان داده شتده
است.
گام هفتم :فازیزدایی از خانه کیفیت :با استفاده از رابطه
α + 4β + γ
6

= X

كل دادهها به عدد قطعی تبديل شدهاند ،كه در آن  Xيک عدد قطعی و  β ، αو γ

پاشنههای يک عدد فازی مثلثی هستند.

طراحی خدمت بیمة تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ريسک شركتهای بیمه 99 /
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جدول .5وزن نهایی روابط مشخصههای فنی و نیازمندیهای مشتری

/

مشخصههای فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان
يکپارچهسازی

مراحل عملیاتی

سبک زندگی

ديدگاه بازاريابی

ديدگاه اجتماعی

ديدگاه اقتصادی

نظارت

ريسک

چگونگی توزيع

اطالعاتی

مركزی

سیستمهای

آيیننامه بیمه

تعرفههای

بیمارستانی

نیازمنديهای مشتريان

وزن نهايی
تبلیغات صحیح
ارائه اطالعات مناسب
به مشتری
سادگی و سرعت در
صدور بیمهنامه
پوشش فراگیر
كاهش حقبیمه
پرداختنی
افزايش سقف تعهدات
مالی بیمهگر

��/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

تعیین مرز مشخص بین
بیمهگر پايه و بیمهگر

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

تکمیلی
افزايش تعداد مراكز
درمانی تحت پوشش

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

بیمههای تکمیلی درمان
يکسانسازی تعرفهها
پرداخت مناسب هزينه
بیمارستان
سادگی و سرعت در
پرداخت خسارت
ارائه اطالعات مناسب
به مشتری

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

رسیدگی به شکايت

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

پاسخگويی

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

محیط فیزيکی

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/

دسترسی

���/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/�� �/
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جدول  .6ماتریس همبستگی مشخصههای فنی طراحی بیمۀ تکمیلی درمان( .رابطۀ مثبت و قوی ()++؛ رابطۀ
مثبت و متوسط ()+؛ رابطۀ منفی و قوی ()--؛ رابطۀ منفی و متوسط (.))-
يکپارچه سازی

مراحل عملیاتی

سبک زندگی

ديدگاه بازاريابی

ديدگاه اجتماعی

ديدگاه اقتصادی

نظارت

++

+

++

+

++

نظارت

++

+

+

+

++

ديدگاه اقتصادی

++

-

++

ديدگاه اجتماعی

++

+

+

ديدگاه بازاريابی

+

+

سبک زندگی

ريسک

چگونگی توزيع ريسک

مركزی
سیستم های

سیستمهای اطالعاتی

++

اطالعاتی
چگونگی توزيع

+

++

++

++

تعرفه های

آيیننامة بیمة مركزی

++

+

+

++

+

++

+

+

طراحی

بیمارستانی
آيین نامه بیمه

تعرفههای بیمارستانی

++

+

+

++

+

++

+

+

ماتريس همبستگی مشخصههای فنی

++

-

+

يکپارچهسازی مراحل عملیاتی

گام هشتم :برآورد اثر مشخصههای طراحی بر نیازمندیهای مشتری :پتس از محاستبة
ماتريس روابط ،اثر هر يک از الزامات فنی بر تأمین نیازمندی مشتری به كمک رابطة
wij × rj

محاسبه شده كه در آن

n

, i = 1,...n, j = 1,...n
n
 :Wوزن نیازمندی مشتری؛ :K

i =1

∑
=

EI j

تعداد مشخصههای فنی طراحی

بیمة تکمیلی درمان (محاسبهشده در گام اول ؛  :nتعداد نیازمنديهای مشتريان؛ :r
همبستگی مشخصة فنی و نیازمندی مشتری (محاسبهشده در گام چهارم ؛  :iسطر
ماتريس همبستگی و  :jستون ماتريس است .برآورد اثر الزامات فنی بر نیازمندی
مشتری در جدول  1بیان شده است.
جدول  .7برآورد اثر الزامات فنی بر نیازمندی مشتری
مشخصههای فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان
مراحل عملیاتی

يکپارچهسازی

سبک زندگی

ديدگاه بازاريابی

اجتماعی

ديدگاه

ديدگاه اقتصادی

نظارت

ريسک

چگونگی توزيع

اطالعاتی

سیستمهای

مركزی

آيیننامه بیمه

تعرفههای

بیمارستانی

برآورد اثر

4/14

4/79

4/21

4/14

4/14

4/14

4/91

4/34

4/12

4/11

طراحی خدمت بیمة تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ريسک شركتهای بیمه 91 /
با استفاده از تقريب تیجمز

گام نهم :برآورد هزینۀ تغییر در مشخصههای طراحی :برای بترآورد هزينتة تغییتر در
/

مشخصه های فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان ،ابتدا هزينته تغیتر در مشخصته فنتی در
قالب پرسشنامه و به كمک متغیر زبانی فازی (جدول  1از خبره سوال شتده استت و
سپس به كمک روابط
, Wi = (α , β , γ ) , j = 1,...k

w1 + w2 + ... + wn
n

= EC j

محاسبه شده است كه در آنها  Wمقیاس عددی فازی نظر تصمیمگیرنده؛  jستون
ماتريس و  kتعداد مشخصههای فنی است و نتايج در جدول  2آورده شده است.
درنتیجه رابطه 1و ،2داريم:

.



 ∑n α , ∑n β , ∑n γ
i =1
i =1
i =1

n


EC j = 

گام دهم :تعیین مقدار هدف و حوزههای بهبود :در اين گام با مقايسة اثر برآوردشتده
در گتتام هفتتتم و هزينتته تغییتتر برآوردشتتده در گتتام هشتتتم ،مشخص تة فنتتی طراحتتی
مقرونبهصرفه كه با تغییر آن میتوان به تتأمین حتداكثری نیتاز مشتتری دستت يافتت
مشخص میشود .در جدول  3نتیجة مقايسه آورده شده است.
جدول  .8وزن برآورد هزینۀ تغییر الزامات فنی
نظرات خبرگان

مشخصههای فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان

TA

فازی زدايی

وزن نهايی
هزينة برآورد

تعرفههای بیمارستانی

4/41

4/12

4/21

4/11

4/11

آيیننامههای بیمه مركزی

4/19

4/11

4/3

4/11

4/11

سیستمهای اطالعاتی

4/19

4/11

4/31

4/14

4/14

توزيع ريسک

4/19

4/3

4/31

4/21

4/21

نظارت

4/1

4/21

4/31

4/21

4/21

ديدگاه اقتصادی

4/11

4/31

4/32

4/34

4/3

ديدگاه اجتماعی

4/19

4/3

4/31

4/21

4/21

ديدگاه بازاريابی

4/1

4/21

4/31

4/21

4/21

سبک زندگی

4/9

4/1

4/1

4/1

4/1

يکپارچهسازی مراحل عملیاتی

4/11

LA

MA

4/31

4/32

4/34

4/3
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جدول  .9تعیین حوزههای بهبود در بیمۀ تکمیلی درمان
مشخصههای فنی طراحی بیمة تکمیلی درمان
يکپارچهسازی

مراحل عملیاتی

سبک زندگی

ديدگاه بازاريابی

ديدگاه اجتماعی

ديدگاه اقتصادی

نظارت

ريسک

چگونگی توزيع

اطالعاتی

مركزی

سیستمهای

حوزههای بهبود

*

بیمارستانی
آيیننامه بیمه

برآورد هزينة تغییر

4/3

4/1

4/21

4/21

4/3

4/21

4/3

4/14

4/2

4/12

تعرفههای

برآورد اثر

4/1

4/9

4/21

4/1

4/1

4/14

4/4

4/3

4/1

4/11

*

3

 .2-3تحلیل علل و آثار شکست ( )FMEAدر طراحی بیمۀ مکمل درمان
از  FMEAبرای تحلیل عوامل شکست شركتهای بیمه در پاسخگويی به نیازمنديهای
مشتريان بیمة تکمیلی استفاده شده است كه مراحل آن به شرح زير صورت گرفته
است:
گام اول :شناسایی شکستهای بالقوه (ریسکهای عملیاتی بیمهگر) در ایجاد تغیییرات
پیشنهادشده در پاییان میدل  :QFDدر گتام اول  ،FMEAعوامتل شکستت تغییتر در
مشخصة فنی مورد نظر برای پاسخگويی به نیاز مشتری به كمک منتابع و نظرستنجی و
مشورت با خبرگان شناسايی شتده استت .ايتن عوامتل شکستت در دو حتوزۀ عوامتل
شکست سیستتمهای اطالعتاتی و عوامتل شکستت ديتدگاه بازاريتابی هستتند كته در
ستونهای اول و دوم جدول  77ارائه شدهاند.
گام دوم :محاسبۀ درجۀ احتمال وقوع ،شدت اثر و درجۀ عدم کشف هر ریسک و
عدد اولویت ریسک :1برای محاسبة هر يک از اين پارامترها مبتنی بر نظر خبرگان ،از
جدول  74بهره گرفته شده است.
نمرۀ اولويت شکست ( ، RPNحاصلضترب شتدت ( ، Sوقتوع ( Oو تشتخیص
( Dاست كه مبتنی بر نظر خبره و به كمک جدول  74استخراج شده و به كمک رابطة
(1

RPNi = Si × Oi × Di , i = 1,...n

1. Risk Priority Number

طراحی خدمت بیمة تکمیلی درمان و تحلیل عوامل ريسک شركتهای بیمه 91 /
با استفاده از تقريب تیجمز

محاسبه میشود ،كه در آن  nتعداد شکستهای شناسايی شده است.
جدول  .11درجۀ احتمال وقوع  ،شدت اثر

/

درجه احتمال وقوع
معیار تشخیص احتمال رخداد شکست
بسیار زياد  :شکست تقريباً اجتنابناپذير است
زياد :شکست مکرراً اتفاق میافتد.
متوسط :شکست بهصورت موردی موردتوجه بیمهگر است.

كم :شکست بهندرت به بیمهگر منتقل میشود.
بعید :احتمال وقوع شکست نامحتمل است.

نرخهای احتمالی خطر

رتبه

7در  1يا بیش از آن

01

7در 9

9

7در2

8

7در 14

7

7در 24

6

7در 444

5

7در 1444

4

 7در 71444

3

7در 7144444

2

كمتر از  7در 71444444

0

درجة شدت اثر
رتبة شدت اثر

معیار تشخیص
شکست موردنظر زيان جبران ناپذيری را متوجه بیمهگر میسازد (مکن است سبب ورشکستگی وی شود .

01

شکست موردنظر تا حدود زيادی بیمهگر را متحمل زيان میكند.

9

شکست موردنظر اثرات خیلی زيادی بر عملکرد بیمهگر میگذارد.

8

شکست موردنظر دارای اثر زيادی بر عملکرد بیمهگر است.

7

شکست موردنظر دارای اثر متوسط بر عملکرد بیمهگر است.

6

شکست موردنظر دارای اثر كم بر عملکرد بیمهگر است.

5

شکست موردنظر دارای اثر خیلی كم بر عملکرد بیمهگر است

4

شکست موردنظر دارای اثر جزئی بر عملکرد بیمهگر است.

3

شکست موردنظر دارای اثر خیلی جزئی بر عملکرد بیمهگر است.

2

شکست موردنظر تأثیری بر عملکرد بیمهگر ندارد.

0
درجة عدم كشف

معیار تشخیص

قابللیت كشف

رتبه

هیچ كنترلی وجود ندارد و يا در صورت وجود قادر به كشف شکست بالقوه نیست.

مطلقاً هیچ

01

احتمال خیلی ناچیزی دارد كه با كنترلهای موجود شکست آشکار شود.

خیلی ناچیز

9

احتمال ناچیزی دارد كه با كنترلهای موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
احتمال خیلی كمی دارد كه با كنترلهای موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
احتمال كمی دارد كه با كنترلهای موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
در گروهی از موارد محتمل است كه با كنترل موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
احتمال نسبتاً زياد وجود دارد كه با كنترل موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
احتمال زيادی وجود دارد كه با كنترل موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
احتمال خیلی زيادی وجود دارد كه با كنترل موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود..
تقريباً به طور حتم با كنترل موجود ،شکست بیمهگر آشکار شود.

ناچیز

8

خیلی كم

7

كم

6

متوسط

5

نسبتاً زياد

4

زياد

3

خیلی زياد

2

تقريباً حتمی

0
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گام سوم :محاسبه و اولویتبندی نقاط شکست شناساییشده :عدد اولويت ريسک
بهتنهايی هیچ معنی خاصی ندارد بلکه در مقايسة با اعداد اولويت ساير ريسکهاست كه
معنی و مفهوم پیدا میكند .مسلم است كه هر ريسکی كه عدد اولويت ريسک آن
باالتر باشد از درجة اهمیت باالتری نیز برخوردار است ،چراكه باالبودن عدد اولويت
ريسک به اين معنی است كه ريسک مورد نظر دارای احتمال وقوع باال ،شدت اثر زياد
و عدم كشف زياد است .بنابراين هر سه پارامتر ( S, O, Dدر قالب پرسشنامه از 74
نفر خبره سؤال شده و پس از محاسبه به كمک رابطة ( ، 1در جدول  77ترتیب
اولويت شکست در حوزههای بهبود شناسايیشده حاصل از مرحلة اول پژوهش نشان
داده شده است.
جدول  .11ترتیب اولویت ریسکهای شناساییشده (نتایج اجرای )FMEA
حوزههای بهبود
شناسايی شده
ديدگاه بازاريابی

درجة

عدد

سیستمهای اطالعاتی

شدت

درجة عدم

اثر

كشف ريسک

بازارشکنی

74

74

2

���

افزايش خسارت بیمهگر

3

3

1

���

عدم پذيرش مجريان سیستم

2

3

2

���

عدم انجام تحلیل سیستمها قبل از اجرا

3

2

1

���

عدم انعطافپذيری حین بهكارگیری

1

2

2

���

عدم درک صحیح خواستهها

1

1

1

���

آموزش ناكافی كاركنان

1

1

1

���

عدم آگاهی مديران

1

2

1

���

پیادهسازی نامناسب

1

3

4

���

نارسايی در نرمافزار مورد استفاده

9

3

1

���

عدم وجود معیارهای مالی

9

2

1

���

موانع فناوری

2

9

4

��

كاهش ضريب حفاظتی اطالعات

3

9

1

��

نقاط بالقوۀ شکست شناسايیشده

احتمال
وقوع

اولويت
ريسک

 .4بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
از بین نیازمنديهای مشتريان «تعیین مرز مشخص بین خدمات و تعهدات بیمهگر پايه و
بیمتتهگتتر تکمیلتتی»« ،پاستتخگويی» « ،كتتاهش حتتقبیمتته» و «پرداختتت مناستتب هزينتة
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بیمارستان» در كنار «رسیدگی به شتکايات» در مرحلتة خستارت بتا وزن  4/373دارای
/

بیشترين اهمیت و «افزايش تعداد مراكز درمانی تعهد پوشش بیمة تکمیلتی درمتان» بتا
وزن  4/132دارای كمترين اهمیت بودند .از بین الزامتات فنتی «ديتدگاه بازاريتابی» در
كنار «ديدگاه اقتصادی» با وزن  4/31دارای بیشترين اهمیت و «تعرفههای بیمارستتانی»
با وزن  4/211دارای كمترين اهمیت است .در میان همبستگی روابط الزامات فنتی بتا
نیازمنديهای مشتريان «سیستتمهای اطالعتاتی»« ،آيتیننامتههتای شتورای عتالی بیمته»،
«تعرفه های بیمارستانی»« ،ديدگاه بازاريابی» و «يکپارچتهستازی مراحتل عملیتاتی بتین
شركت بیمه با مراكز درمانی» بیشترين همبستگی و «سبک زندگی» در كنار «چگتونگی
توزيع ريستک» كمتترين همبستتگی را بتا نیازمنتديهای مشتتريان داشتتهانتد .در میتان
همبستگی درونی الزامات فنی «يکپارچه سازی مراحل عملیتاتی بتین شتركت بیمته بتا
مراكز درمانی» در كنار «سیستمهای اطالعاتی» و «ديدگاه بازاريابی» بیشترين همبستتگی
و «ستتبک زنتتدگی» كمتتترين همبستتتگی درونتتی را داراستتت .در میتتان الزامتتات فنتتی
«سیستمهای اطالعاتی» با وزن  4/347و «ديتدگاه بازاريتابی» بتا وزن  4/211و «ستبک
زندگی» با وزن  4/791در كنار «چگونگی توزيع ريسک» با وزن  4/919كمتترين تتأثیر
را در تأمین نیازمنديهای مشتريان و همچنتین در میتان الزامتات فنتی «يکپارچتهستازی
مراحل عملیاتی بین شركت بیمه با مراكز درمانی» بتا وزن  4/342بیشتترين و «ديتدگاه
بازاريابی» با وزن  4/211و «سبک زندگی» با وزن  4/1در كنار «تعرفههای بیمارستتانی»
با وزن  4/111كمترين هزينه تغییر را دارا بودند.
يکی از نیازمنديهای مشتريان در اين پژوهش افزايش سقف تعهدات بیمتة تکمیلتی
درمان است اما برای تحقق اين امر بايد به اين نکته توجه كرد كه اساسیتترين اصتولی
كه برای نیل بیمة تکمیلی درمان بته ستمت ستودآوری بايتد متورد توجته قترار گیترد
پايبندی بیمههای پايه به تعهدات قانونی است .از آنجايی كه بیمتهگتر پايته در پوشتش
سهم  14درصدی خود ناتوان است بیمهگر تکمیلی اقدام بته پوشتش تعهتدات قتانونی
بیمهگر پايه كرده و همین امر موجبات زيان هرچه بیشتتر بیمتهگتر تکمیلتی را فتراهم

 / 44پژوهشنامة بیمه /سال سیو سه /شمارۀ  /4زمستان  /7931شمارۀ مسلسل 791

میكند .مهمتترين ريستک شناستايیشتده در ايتن تحقیتق پديتدۀ بازارشتکنی در بتین
شركتهای ارائهكنندۀ بیمة تکمیلی درمان استت بايتد توجته كترد كته رقابتت ناستالم و
بازارشکنی در جذب مشتری در بیمههای تکمیلی درمان در بلندمدت تبعتات ستنگینی
برای صنعت بیمه كشور به دنبال دارد .پیشنهاد میشتود كته شتركتهای بیمتهگتر بترای
كاهش زيان خود وارد بازيهای سوداگرانِه نشده و اصل را بر تحقق نیتاز مشتتری قترار
دهند .يکی از مؤلفههای كه بهعنوان الزامات فنی طراحی بیمة تکمیلتی درمتان در ايتن
پژوهش در نظر گرفته شده است سبک زندگی بیمهگذار است .توجه بیمهگر به مفاهیم
فرهنگسازی و بهبود سبک زندگی بیمتهگتذار بتهعنتوان يتک مست،ولیت اجتمتاعی و
كمهزينه میتواند در بلندمدت بتا ارتقتای ستطح ستالمت جامعته و درنتیجته كتاهش
خسارت بیمه منجر به يک مزيت رقابتی پايدار شود.
در اين پژوهش در بُعد الزامات فنی به صورت يک چارچوب كلی به طراحی بیمتة
تکمیلی درمان نگريسته شده است .آنچه مسلم است هركتدام از ايتن ابعتاد داری زيتر
فاكتورهای بسیار مهمی هستند كه شناسايی اين زير فاكتورها میتواند متدل پیشتنهادی
را بسیار كاربردیتر كند ..همچنین پیشتنهاد متیشتود بترای محاستبه گامهتای  QFDو
 FMEAارائهشده به جای متغیرهای زبانی فازی و میانگین وزنی برای محاستبة وزنهتا،
از روشهای تصمیمگیری چندهدفته ( 7 MODMاستتفاده شتود و بتا ارزيتابی رقتابتی
شركتهای بیمه گر مبتنی بر مدل پیشنهادی اين پژوهش و بررسی رويکردهای پیشنهادی
بیمه گر درمان برای ارتقای سبک زندگی بیمهگذار در حوزۀ سالمت ،زمینة توسعة مدل
پیشنهادی فراهم شود.
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