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چکیده

تقلب یکی از مهمترین تهدیدهایی است كه شركتهای بیمه در عصر حاضر با آن مواجهاند.
هدف از این پژوهش ،بررسی تأثیر نارضایتی مشتریان بر سطح تقلب آنها با تعدیلگری سطح
ماكیاولگرایی مشتریان است .جامعة آماری تحقیق حاضر متشکل از همة مشتریان یک شركت
بیمه در استان گیالن بود كه تعداد كل آنها تقریباً بین  14الی  84هزار مشتری در نظر گرفته
شد كه با استفاده از فرمول كوكران نمونهای با اندازۀ  144مشتری تعیین شد و پرسشنامه به
صورت غیر احتمالیِ در دسترس در بین آنها توزیع شد .این پژوهش از لحاظ جهتگیریهای
پژوهش ،كاربردی و از لحاظ هدف پژوهش ،توصیفی و از لحاظ استراتژیهای پژوهش،
پیمایشی و از لحاظ شیوههای گردآوری دادهها ،پرسشنامهای است .در پایان ،نتایج حاصل از
نرمافزارهای

SPSS

و

Smart PLS

حاكی از آن بود كه نارضایتی مشتریان از پرداخت

خسارت ،زمینة انواع تقلب را افزایش میدهد .همچنین ،ماكیاولگرایی رابطة بین نارضایتی
مشتریان و تقلب مشتریان بیمه را تعدیل میكند.
واژگان كلیدی :ماكیاولگرایی ،تقلب مشتری ،نارضایتی مشتری ،بیمه ،مخاطرۀ اخالقی.
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 .1مقدمه
بیمه بهعنوان یکی از ابزارهای كارای مدیریت ریسک و تأمین امنیت و آرامش خاطر،
از یک سو سبب گسترش رفاه اجتماعی و از سوی دیهر باعث رشد سرمایهگذاری
شده و به دنبال آن ،تولید با سرعت بیشتری رشد كرده و اقتصاد رونق میگیرد.
شركتهای بیمه بهعنوان مؤسسات خدماتی كه ارتباط مستقیمی به طور روزمره با
شهروندان مراجعهكننده دارند ،باید بتوانند رضایت اربابرجوع را كسب كنند ،زیرا
تأمین مالی شركتهای بیمه در مرحلة اول توسط بیمهگذاران انجام میشود؛ بنابراین،
ضرورت دارد كه در مرحلة اول ،عوامل مؤثر و تأثیرگذار بر افزایش رضایت
بیمهگذاران بهدرستی تعیین شود و در مرحلة بعد ،راهکارهای اجرایی و عملی برای
رعایت این عوامل توسط مدیران و كاركنان تدوین شده و اجرای آن توسط
سیاست گذاران و مدیران عالی سازمان پیهیری شود .با این حال شركتهای بیمه با
زیانهای قابل توجهی به خاطرصداقتنداشتن و تقلب مشتریانشان دست و پنجه نرم
میكنند ،درحالیكه مشتریانشان از شکاف بین انتظارات ایجادشده توسط شركتهای
بیمهای و منافع واقعی حاصل از بیمهشدنشان شکایت میكنند (. Kvalnes, 2011
كالهبرداریهای بیمهای ،هر ساله خسارتهای زیادی را به شركتهای بیمه تحمیل میكند.
با وجود پیشرفتهای فراوان در شناسایی این تقلبها ،هزینههای ایجادشده برای شركتهای
بیمه در اثر این كالهبرداریها در حال افزایش است ( . Terisa, 2010با توجه به
مطالعاتی كه تاكنون در خصوص ویژگیهای شخصیتی انجام شده است ،بیشتر
تحقیقات به رفتارهای اخالقی و فریبنده و فرصتطلبانة مصرفكنندگان اشاره دارند،
تحقیقات اندكی در خصوص تأثیر نارضایتی مشتری بر تقلب مشتری انجام شده است.
این تحقیق با توجه به اینکه قصد دارد به تأثیر نارضایتی مشتری بر تقلب مشتری با
توجه به سطح ماكیاولگرایی هر مشتری بپردازد ،كاری جدید نیز به حساب میآید.
همچنین این تحقیق به بازاریابان و شركتهای بیمه كمک میكند تا عوامل اصلی را كه
مشتریان را به سمت رفتارهای متقلبانه سوق میدهد ،شناسایی كنند و با استفاده از
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نتایج به نیازهایشان پاسخ مناسبی دهند .صنعت بیمه فینفسه با موضوع اعتماد و
/

اخالق در ارتباط است و كارایی آن رابطة تنهاتنهی با اطالعات دقیق و صحیح
ویژگیهای بیمهگذار و خدمات بیمهگر دارد .درواقع یکی از مهمترین اصول
پذیرفتهشدۀ بیمهای در همین زمینه اصل حد اعالی حسننیت است كه میتوان آن را
بهعنوان یکی از عوامل اخالقی در كاهش تقلب بیمهای به حساب آورد .پژوهشها
نشان میدهد كه حفظ مشتری مبحث مهمی است ،زیرا ازدستدادن مشتری میتواند
بسیار پرهزینه باشد .یک مصرفكنندۀ ناراضی ،ممکن است عملکردِ ضعیفِ خدمات
را یک «نقض قرارداد» تلقی كند كه همین امر باعث میشود او در صددِ انتقامگیری از
شركت برآید .در مقابل ،میتوان فهمید زمانی كه افراد میفهمند با آنها درست رفتار
شده است احتمال اینکه رفتار غیراخالقی از آنها سر بزند پایین است (فکور . 7313 ،با
بهكارگیری این منطق در زمینة خدمات به بحث بر سر این موضوع میپردازیم كه وقتی
مصرفكنندگان خیلی راضی هستند در مقایسة با زمانی كه كامالً راضی هستند ،باید
كمتر در صددِ رفتارهای غیراخالقی علیه شركت بربیایند .این تحقیق به دنبال این
مسلله است كه آیا مصرفكنندۀ ناراضی از خدمات بیمه سوءاستفاده میكند .البته تأكید
این پژوهش بر ویژگیهای شخصیتی بیمهگذارانی است كه به دلیل دارابودن ویژگیهای
افراد ماكیاولگرا ،احتمال بروز رفتارهای متقلبانه بیشتری از آنها میرود و ایجاد
رویههایی برای شناسایی این افراد و اقدامات مقتضی برای برخورد با آن نیازمند تالش
بیشتر در این زمینه است.
در ایران ارائهندادن اطالعات كامل و شفاف در زمان خرید بیمهنامه و تخطی از
مفاد  74تا  73قانون بیمه از عمدهترین تخلفاتی است كه در صنعت بیمه رخ میدهد.
به زعم صالحینژاد و آرمانمهر ( ، 7331به منظور كسب چشمانداز كلی از وضعیت
تقلب و تخلف در صنعت بیمة ایران میتوان به صورت كلی آن را با آمار جهانی
برآورد كرد؛ بر طبق آمار جهانی حدود 74درصد از ادعاهای خسارت بیمهای تقلبآمیز
هستند در این صورت با برآورد مجموع حقبیمههای صادره در كل صنعت و با فرض
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اینکه حدود  74درصد از خسارات پرداختی میتواند مربوط به ادعاهای متقلبانه باشد،
میتوان به یک برآورد كلی از میزان تقلبها دست یافت .به طور مثال ،در سال 7332
مجموع حقبیمههای صادره در كل صنعت در حدود  708444میلیارد ریال و مجموع
كل خسارات پرداختی در همة رشتهها تقریباً برابر با  740444میلیارد ریال اعالم شده
است .با فرض اینکه حدود  74درصد ادعای خسارت بیمهای متقلبانه است مجموع
تقلبهای بیمهای در این سال رقمی بالغ بر  74044میلیارد ریال برآورد میشود؛ اما
رقم  74درصدی ادعای خسارات متقلبانه ،مطابق استاندارد جهانی ،با توجه به شواهد
و قراینی كه در ایران وجود دارد برای صنعت بیمة كشور رقم خوشبینانهای محسوب
میشود؛ چراكه برآوردهای شهودی نشان میدهد نسبت تقلب در بیمة كشور احتماالً
بیشتر از  74درصد است؛ و حتی به گواه برخی شركتهای بیمه این شاخص تا 34
درصد هم میرسد .همچنین بر اساس آماری كه شركت سوئیس ری منتشر كرده است
سرانة حقبیمه در ایران در سال 7337به میزان  733دالردر برابر رقم سرانة جهان با
 080دالر قرار دارد .این رقم در مقایسة با سرانة حقبیمة كشورهایی همچون تركیه،
عربستان ،كویت ،قطر و امارات فاصله دارد و كشور ما در این مورد در رتبة  01قرار
دارد (كریمی. 7333 ،
این مقاله سعی كرده است با بررسی احتمال وقوع تقلب توسط مشتریان شركتهای
بیمه به دلیل نارضایتی بیمهگذاران ،به ارائة راهکارهایی مناسب برای شركتهای فعال در
صنعت بیمه بپردازد و سهمی هر چند اندك ،در كمک به ارتقاء و بهبود شرایط این
شركتها داشته باشد.

 .2مرور نوشتهان
مرنو 7و همکاران ( 2470بیان میدارند كه رفتار و تصمیمهای بیمهای افراد بیمهشده
می تواند بر مبنای معیارهای عقالنیت اقتصادی باشد و یا تحت تأثیر سایر مسائل مانند
اخالقیات ،باورها ،آدابورسوم پذیرفتهشده و حتی جنسیت قرار گیرد .اگرچه نفوذ و
1. Moreno
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تأثیر این عوامل بهطوركلی و به صورت گستردهای پذیرفته شده است اما وجود این
/

مسائل و عوامل ثانویة اخالقی چارچوب و مبنای مسائل مربوط به بیمه را با مشکالتی
مواجه میسازد .بهعنوان مثال نتایج برخی از مطالعات نشان میدهد كه تقلب در بیمه
از نظر بعضی از مصرفكنندگان بیمهای بهعنوان عنصری بد محسوب نمیشود و
بسیاری از مشتریان بیمه بر این باورند كه بعد از یک دورۀ پرداخت طوالنی حقبیمه
بدون هیچ جبران خسارتی ،ارسال یک درخواست جعلی روش منصفانهای برای
بازیابی سرمایهگذاریشان است.
در عصری كه ما زندگی میكنیم ،بررسی مسللة تقلب در بیمه حائز نکات بسیار
ارزندۀ علمی و عملی خواهد بود؛ زیرا ایجاد خسارتهای ساختهی و تقلبی و دریافت
وجوه و مبالغ هنهفت از شركتهای بیمه سبب ورود ضررهای مادی و معنوی به
شركتهای بیمه شده است (صحت و همکاران7337 ،
هر ساله شركتهای بیمه هزینههای زیادی را صرف تقلب مشتریان خود میكنند .این
هزینهها تقریباً  8تا  74درصد درآمد حقبیمة ساالنة صنعت را شامل میشود ( Terisa,

 . 2010از طرفی از منظر بیمهگذار ،ارائة خدمات بیمهای از طرف شركتهای بیمه مورد
توجه قرار میگیرد .محصول بیمهای مطلوبیت و رضایت را در صورتی فراهم میآورد
كه بیمهگذار ،كه همان مصرفكنندۀ نهایی بیمه به شمار میرود ،خدمات شركتهای
بیمه را مطابق نیاز خود یابد ،در غیر این صورت احساس رضایت و مطلوبیت نمیكند
تا مجدداً با تقاضای بیشتر به تداوم و سرعت مدار تولید بیفزاید .رابطهای بین یک نیاز
و خواسته و درجات مختلف ارضای فرد وجود دارد؛ بدین معنی كه هرچه محصول
با تمایل مصرفكننده (بیمهشده بیشتر مطابقت داشته باشد ،تولیدكنندگان (شركتهای
بیمه موفقتر خواهند بود .بنابراین هرچه تأمین پرداخت خسارت با تمایل و انتظار
بیمهگذار بیشتر مطابقت داشته باشد ،شركت بیمه موفقتر خواهد بود .این شركتها باید
سخن اقتصاددانان فرانسوی «ژان باپتیست سه »7كه میگوید «عرضه ،تقاضای خود را
1. Jean Baptiste Say
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به وجود میآورد» را در نظر داشته و پیشاپیش همة قصور و تقصیرها را متوجه بخش
تقاضا و نبود فرهنگ بیمه نکرده و خود (عرضهكنندگان را تبرئه نکنند .بنابراین آنها
باید بیمهگذاران بالقوه را شناسایی كرده ،سپس بیمههایی ارائه كنند كه تا حد امکان
طبق خواسته و انتظارات آنها باشد .خواستههایی از قبیل صدور بیمهنامه ،در
دسترس بودن بیمه ،ارزیابی خسارت توسط ارزیابان مستقل ،مشاورۀ فنی از قبیل صدور
بیمهنامه ،در دسترسبودن بیمه ،ارجنهادن به نظرات آنها و مواردی از این قبیل؛ و
شركتها یی موفق هستند كه رسالت و مأموریت خود را رضایت بیمهگذار قرار دهند و
از طریق برآوردن خواستهها و نیازهای آنها ،درآمد و فروش خود را افزایش میدهند.
در چنین حالتی سود سهامداران و صاحبان حقوق سهام و شركت تضمین خواهد شد،
وگرنه در دنیای رقابت آینده ،جایی برای شركتهایی كه به خواستهها و انتظارات
مشتریان خود توجه نمیكنند ،وجود نخواهد داشت (امیری. 7353 ،
رضایت باالی مشتری ،نوعی بیمه در برابر اشتباهات احتمالی شركت اسیت كیه در
نتیجة تغییرات مرتبط با تولید خدمات ،وقوع آنها اجتنابناپذیر است .مشیتریان دائمیی
در مواجه با چنین موقعیتهایی اغماض بیشتری دارند ،زیرا به دلیل تجربییات خوشیایند
قبلی ،اشتباهات اندك سازمان را بهراحتی نادیده می گیرند .بنابراین ،عجیب نیسیت كیه
جلب رضایت مشتریان مهمترین وظیفة سیازمانها و مؤسسیات شیده اسیت .مشیتریان
خواهان سادگی روشهای اداری و تسهیل این امور به طریقی هستند كه شركتهای بیمیه
هم به وقیت آنهیا ارج گذاشیته و هیم تشیریفات زائید اداری حیذف شیود .همچنیین
ارائةتسهیالتی در نحوۀ پرداخت حقبیمه (نقد یا اقساط  ،نحوۀ دریافت مبلغ خسیارت
(علیالحساب -نقدی بر رضایت بیمهگذار مؤثر است (فکور. 7313 ،
از دیهر سو با توجه به مطالعاتی كه تا حال حاضر در خصوص ویژگیهای
شخصیتی انجام شده است عامل اصلی در وقوع تقلب ،ویژگیهای شخصیتی و محیطی
كه زمینهساز تقلب هستند عنوان شده است و بیشتر تحقیقها به رفتارهای اخالقی و
فریبنده و فرصتطلبانة مصرفكنندگان اشاره دارند .در این راستا تحقیقهای گذشته
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نشان می دهد كه رفتار غیراخالقی توسط متغیرهای شخصیتی و موقعیتی و اثر متقابل
/

آنها تحت تأثیر قرار میگیرد ،به جای اینکه فقط تحت تأثیر رشد اخالقی یک شخص
باشد .در این راستا ورتز 7و همکاران ( 2478به این نتیجه دست یافتند كه تعداد
زیادی از متغیرهای موقعیتی و شخصیتی بر رفتار متقلبانة مشتریان تأثیر دارند .برخی از
این متغیرها شامل درجة رضایت مشتری و ویژگیهای شخصیتی از جمله وجود اخالق
و شرم در وجود مشتریان است .نتایج بررسی آنها نشان میدهد كه مشتریانی كه در
سطح باالتری از درجة اخالقی و شرم قرار دارند تمایل كمتری به تقلب را از خود
نشان میدهند.
ماكیاولگرایی را بسیاری از تحلیلگران سیاسی و اجتماعی معادل با ریا،
فرصت طلبی و توجیه وسیله برای رسیدن به هدفی كه معموالً قدرت سیاسی است ،به
كار میبرند .درواقع ،ماكیاولهرایی یک اصطالح است كه روانشناسان اجتماعی و
شخصیت از آن برای توصیف تمایل به تقلب و گمراهكردن دیهران به منظور دستیابی
به منافع شخصی استفاده میكنند كه معموالً با تجاوز به حقوق دیهران مرتبط است.
افراد با ماكیاول گرایی باال از هنجارهای اخالقی به منظور دستیابی به اهداف شخصی
چشمپوشی میكنند .افراد دارای شخصیت ماكیاولگرا ،زمانی كه مجبور به
پیروینکردن از رفتار موردنظر خود شوند ،از خود واكنشهای عاطفی كمتری نشان
میدهند و بیتفاوتی رفتاری از خود نشان میدهند .زمانی كه شخص با دیدگاه
ماكیاولگرایی به پیروینکردن دیهران از رفتار آنان ،برخورد میكند ،كمتر واكنش
عاطفی از خود بروز میدهد و در واقع سعی میكند تغییر موضع داده ،بر خالف
باورهای خود عمل كند .آنان دشواری چندانی در تغییرپذیری ندارند و بهراحتی نظر
خودشان را عوض میكنند و حتی گاهی برای خوشامد شما میگویند ،منظورمان
همانی است كه شما میخواهید (شیخ االسالمی. 7303 ،

1. Wirtz
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افراد ماكیاولگرا در تعامل با دیهران به رویکرد سرد و جدای از دیهران گرایش
دارندو تعهدات را زمانی كه به نفع خود ببینند تغییر میدهند و روی منافع خود كه در
تقابل با منافع دیهران است تمركز دارند .در مقابل افرادی كه نمرۀ پایینی در
ماكیاولگرایی به دست آورند ،مستعد نفوذ اجتماعی و مردمگرایی بوده ،قوانین را
میپذیرند و ساختارها را دنبال میكنند (شیری و همکاران . 7331 ،در مورد ویژگی
تمایل به مقام گفتهاند كه افراد با ماكیاولگرایی باال ،افرادی نفوذگر ،دارای تمایل باال
برای كنترل و قدرتطلبی هستند .درواقع ماكیاولگرایی با قدرتطلبی رابطهای
تنهاتنگ دارد .فردی كه این ویژگیها را دارد اهل عمل است ،احساساتی نیست و بر
این باور است كه هدف ،وسیله را توجیه میكند (پوركیانی و همکاران . 7355 ،به
دلیل ویژگی اعتمادنکردن كه بهعنوان ویژگی شناختهشده در ماكیاولگرایی است،
افزایش رفتارهایی كه نشان از عدم تحمل وضع موجود هستند بیشتر بروز پیدا میكند.
درنتیجه ،در هنهام نارضایتی مشاهدهشده امکان بیشتری دارد كه نسبت به آن واكنش
شدیدتری نشان دهند (شیری و همکاران . 7331 ،بنابراین هرچه درجة شخصیت
ماكیاولگرایی شخص بیشتر باشد ،ویژگیهایی همچون بیاعتمادی و بیتوجهی به امور
اخالقی ،تمایل شدید به شأن و مقام و درنهایت تمایل به كنترل دیهران درآنها بیشتر
است و این بیاعتمادی و سایر ابعاد شخصیت ماكیاولگرایی باعث میشود كه در
مجموع به نارضایتی دركشده و مشاهدهشده واكنش شدیدتری نشان داده و درنهایت
رفتارهای متقلبانة بیشتری را بروز دهند .با توجه به اهمیت ماكیاولگرایی و بررسیهای
انجام شده در این حوزه ،در این پژوهش این عوامل مطالعه شده و به صورت متغیر
تعدیلگر به مدل مفهومی اضافه شده است .پژوهش حاضر از مدل مفهومی كه در شکل
 7نشان داده شده است پیروی میكند كه در آن به دنبال شناسایی تأثیر نارضایتی و سطح
گرایش مشتریان به ماكیاولگرایی بر تقلب آنهاست .مشتریان ناراضی با سطح گرایش باالی
ماكیاولگرایی تمایل بیشتری نسبت به مشتریان ناراضی با سطح گرایش پایین
ماكیاولگرایی در تقلب دارند.
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فرضیههای پژوهش:

/

فرضیۀ اول :نارضایتی مشتریان از شركتهای بیمه تقلب مشتری را افزایش میدهد.
فرضیۀ دوم :گرایش به ماكیاولگرایی موجب تمایل فرد به تقلب میشود.
فرضیۀ سوم :ماكیاولگرایی تأثیر نارضایتی مشتری بر تقلب وی را تعدیل میكند.
تقلب توسط

نارضایتی

مشتری

مشتری

ماكیاول
گرایی

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

 .4روش پژوهش ،جامعه و نمونۀ آماری پژوهش
این پژوهش از لحاظ جهیتگیریهیای پیژوهش كیاربردی ،از لحیاظ هیدف پیژوهش،
توصیفی ،از لحاظ استراتژیهای پژوهش ،پیمایشی ،از لحیاظ ماهییت ،علییی و از لحیاظ
شیییوههییای گییردآوری دادههییا پرسشیینامهای اسییت .همچنییین اییین پییژوهش از روش
كتابخانهای و میدانی برای جمعآوری اطالعات اسیتفاده مییكنید و از روش معیادالت
ساختاری و نرمافزارهای  Smart PLSو  SPSSبه منظور تحلیل دادههیا اسیتفاده شیده
است.
با توجه به هدف پژوهش ،جامعة آماری همة مشتریان یک شركت بیمهای در سطح
استان گیالن به تعداد  14الی  84هزار نفر است كه در این پژوهش از فرمیول كیوكران
برای تعیین اندازۀ نمونههای موردنیاز استفاده شده است كه تعداد  354نمونیه محاسیبه
شده است .با توجه به تعیین سطحی از خطا در صورت دریافتنکردن پرسشینامههیای
سالم و كامل ،پرسشنامه در بین  144فیرد توزییع شید؛ كیه درنهاییت  308پرسشینامه
مناسب و بدون نقص جمعآوری و تحلیل شد.
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پرسشنامة این پژوهش شامل  23سؤال است كه از پرسشنامههای استاندارد موجیود
در متون نظری به كار گرفته شده است و شامل یک بخش اطالعات جمعیتشناختی و
بخش دیهر شامل سؤاالت اصلی به منظور آزمون فرضیههای پژوهش اسیت .توزییع و
جمعآوری دادهها در مقطع زمانی سال  7331به مدت تقریبی ششماه انجام شده است.
مؤلفییههییای پنهییان سییطح دوم پییژوهش شییامل نارضییایتی مشییتری ،تقلییب مشییتری و
ماكیاولگرایی است كه در این بین متغیر ماكیاولگرایی دارای چهار متغیر پنهیان سیطح
اول شامل رفتارهای غیراخالقی ،تمایل به كنتیرل دیهیران ،تماییل بیه شیأن و مقیام و
بیاعتمادی به دیهران در مجموع با  70سنجه است .متغیر نارضایتی مشیتری نییز بیا 1
سؤال و متغیر تقلب مشتری نیز با  0سؤال مورد سنجش قرار گرفته است.ضیمن اینکیه
این پرسشنامهها بر اساس طیف  8گزینهای لیکرت ( =7بهشدت مخالفم =8 ،بیهشیدت
موافقم طراحی شده است .در جدول  7منابع اخذ شده و تعداد گویههای هیر ییک از
متغیرها و ابعاد آنها درج شده است
جدول  .1سازهها ،ابعاد و گویههای پژوهش
متغیر پنهان سطح دوم

متغیر پنهان سطح اول

منابع

تعداد گویهها
(سؤاالت)

رفتارهای غیراخالقی
ماكیاولگرایی

تمایل به كنترل دیهران
تمایل به شأن و مقام

8
Dahling, 2009

بیاعتمادی به دیهران
نارضایتی مشتری

-

تقلب مشتری

-

3
3
8

Daunt et al, 2012
Wirtz and Kum, 2004

1
0

 .1-4پایایی ترکیبی
به منظور محاسبة پایایی ،از آلفای كرونباخ و معیار دیهری كه برتریهایی نسبت به
آلفای كرونباخ دارد و به آن پایایی تركیبی گفته میشود ،استفاده شده است .برتری
پایایی تركیبی نسبت به آلفا در این است كه پایایی سازهها نه به صورت مطلق ،بلکه با
توجه به همبستهی سازههایشان با یکدیهر محاسبه میشود .همچنین برای محاسبة آن،
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شاخصهای با بار عامل ی بیشتر ،اهمیت زیادتری دارند .برای پایایی مركب میزان مساوی
/

و باالی  4/1مناسب ذكر شده است .تمامی متغیرهای پنهان دارای مقدار آلفای كرونباخ
و پایایی تركیبی باالی  4/1هستند كه نشاندهندۀ این است كه مدل دارای پایایی
مناسبی است.
 .1-1روایی همگرا و روایی واگرا
روایی همهرا معیاری است كه برای برازش مدلهای اندازهگیری در روش مدلسازی
معادالت ساختاری به كار برده میشود .فورنل و الركر 7357( 7استفاده از متوسط
واریانس استخراجشده ( AVE2را بهعنوان معیاری برای اعتبار همهرایی پیشنهاد
كردهاند .آنها مقدار مساوی و باالتر از  4/8را برای مطلوببودن  AVEبیان كردهاند كه
در این تحقیق نتایج بهدستآمده همهرایی را نشان می دهند .همچنین برای بررسی
روایی واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل-الركر استفاده شده است .بر اساس نتایج
بهدستآمده از همبستهیها و جذر  AVEروایی واگرای مدل در سطح سازه نیز مورد
تأیید قرار گرفت.
 .9-4ارزیابی مدل ساختاری
جدول  ،2معیار ضریب تعیین ( R2را برای تمامی متغیرهای درونزای مدل پژوهش نشان
میدهد.مقدار R2ها نشان می هندكه برازش مدل ساختاری مناسب است (مطابق بررسی
چین ( 7335برازش مدل ساختاری به طور كلی «قوی» و در حد خوبی بوده است. 3
همچنین معیار  Q21كه بیانهر قدرت پیشبینی مدل است در جدول  2گزارش شده است.
مقادیر  4/78 ،4/42و  4/38این معیار بهترتیب نمایانهر قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و

1. Fornell and Larcker
2.Average Variance Extracted
 .3چین( 7335سه معیار 4/33 ، 4/73و  4/01را بهعنوان مقدار مالك برای مقادیر ضعیف ،متوسط و قوی R2
معرفی میكند.
4. Stone-Geisser criterion
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قوی سازه یا سازههای برونزاست؛ بنابراین از جدول 2میتوان نتیجه گرفت كه مدل از
.

قدرت پیشبینی «قوی» برخوردار است.

جدول  .1مقادیر ضریب تعیین و معیار Q2
رفتارهای غیر

تمایل به كنترل

تمایل به شأن و

بیاعتمادی به

اخالقی

دیهران

مقام

دیهران

ضریب تعیین

4/17

4/17

4/85

4/83

4/13

Q2

4/22

4/33

4/32

4/33

4/75
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 .4-4برازش مدل کلی
در روش كمترین توانهای دوم جزئی ( ، PLSهیچ معیاری به منظور برازش مدل كلی
(شامل هر دو بخش مدل اندازهگیری و ساختاری وجود ندارد .به همین منظور
تالشهای بسیاری برای حل این مشکل صورت گرفت .تننهاوس 7و همکاران (2441
معیاری كلی تحت عنوان نیکویی برازش را برای حل این مشکل پیشنهاد دادند كه
میتوان آن را بهعنوان شاخصی مطملن برای برازش كل مدل محسوب كرد .مقادیر
بهدستآمده برازش مدل را با توجه به مطالعات وتزلس 2و همکاران ( 2443میتوان
با سه مقدار  4/28 ،4/47و  4/30در سه سطح ضعیف ،متوسط و قوی تقسیمبندی كرد.
با توجه به آنکه مقدار نیکویی برازش برابر  4/88است ،بنا بر پژوهشهای وتزلس و
همکاران ( 2443برازش كلی مدل در حد «بسیار قوی» مورد تأیید قرار میگیرد.
 .1-4آزمون فرضیههای پژوهش
پس از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری و مدل ساختاری و داشتن برازش
مناسب مدلها ،به بررسی و آزمون فرضیههای پژوهش پرداخته میشود .ضرایب
استانداردشده مسیرهای مربوط به هر یک از فرضیهها و نتایج بررسی آنها ،در جدول 3
مطرح شده است .با توجه به اینکه مقادیر آمارههای  ،tبر اساس جدول  ،3باالی مقدار

1. Tenenhaus
2. Wetzels
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 7/30هستند ،فرضیههای اول ،دوم و سوم همهی در سطح اطمینان  38درصدمورد
/

تأیید قرار میگیرند.
جدول .9آزمون فرضیههای پژوهش

H1
H2
H3

متغیر مستقل

اثر

متغیر وابسته

نارضایتی مشتری



تقلیب مشتری


ماكیاولگرایی تأثیر نارضایتی مشتری بر تقلیب وی را تعدیل میكند
ماكیاولگرایی

تقلیب مشتری

برآورد

آمارۀt

نتیجه

4/73

3/12

قبول

4/75

3/31

قبول

4/34

3/13

قبول

ضرایب

 .1-4تعیین شدت اثر متغیر تعدیلگر
پس از پیبردن به این نکته كه یک متغیر ،رابطة میان دو متغیر دیهر را تعدیل میكند،
نوبت به بررسی شدت این اثر میشود؛ به عبارت دیهر محقق باید گزارش دهد كه در
صورت معنیداربودن اثر تعدیلگر در پژوهش وی ،میزان تعدیل به چه اندازه قوی و
یا متوسط است( 7داوری و رضازاده . 7333 ،مقدار بهدستآمده برای شدت اثر با
استفاده از فرمول فاسوت و هنسلر 2برابر با  4/83است كه نشان از اثر تعدیلی قوی
متغیر درگیری ذهنی در رابطة میان دو متغیر نارضایتی مشتریان و تقلب مشتریان دارد.

 .1بحث و نتیجهگیری
در این پژوهش به بررسی نقش تعدیلگریی ماكیاولگرایی بر رابطیة بیین نارضیایتی و
تقلب مشتریان پرداختیم .مقدار میانهین به دستآمیده بیرای متغییر نارضیایتی مشیتری
( 2/8حاكی از این امر است كه پاسخدهندگان به پرسشنامه به طور متوسط از عملکرد
شركت بیمهای كه به آن مراجعه كرده بودند ناراضی بودهاند .میانهین بهدستآمده برای
متغیر تقلب مشتری ( 2/0حکایت از این دارد كیه بیهطیور متوسیط بییش از نیمیی از
پاسخدهندگان در قبال نارضایتیای كه از بیمه به آنها منتقل شده ،دسیت بیه رفتارهیای
 .7مطابق با كوهن ( ، 7355مقادیر  4/78 ،4/42و  4/38بهترتیب نشان از اثر تعدیلی ضعیف ،متوسط و
قوی دارد.
2. Henseler and Fassott
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فریبكارانه میزنند تا بیش از آنچه كه مستحق آن هستند ،از شركتهای بیمیه در قالیب
جبییران خسییارت و  ...دریافییت دارنیید .میییانهین پاسییخها بییه سییؤاالت مربییوط بییه
ماكیاولگرایی عدد  2/3بود كیه از ایین موضیوع حکاییت دارد كیه بیه طیور متوسیط
پاسخدهندگان گرایش زیادی به ماكیاولگرایی دارند.
در ارتباط با آزمون فرضیههای پیژوهش مالحظیه شید كیه تأثیرگیذاری نارضیایتی
مشتریان بر تقلب مشتریان در سطح اطمینان  38درصد معنیداراست .همچنین ضیریب
مسیر  4/73نمایانهر این امر است كه نارضایتی مشتریان به مییزان  73درصید تغیییرات
تقلب مشتریان را تبیین میكنید .در دیهیر تحقیقهیای مشیابه ،ماننید حقیقیی كفیاش و
همکاران ( ، 7332فیروزی و همکاران ( ، 7334و صیحت و همکیاران ( 7337نتیایج
مشابهی به دست آمده است.
در ارتباط با فرضیة دوم مالحظه شد كه تأثیرگذاری گرایش بیه ماكییاولگراییی بیر
تقلب مشتریان در سطح اطمینان  38درصد معنیداراست .همچنین ضریب مسییر 4/75
نمایانهر این امر است كه گرایش به ماكیاولگرایی به میزان  75درصد تغیییرات تقلیب
مشتریان را تبیین می كند .در دیهر تحقیقهای مشابه ،مانند مرادی و همکاران ( 7334و
فرقاندوست حقیقی و همکاران ( 7333و صحت و همکیاران ( 7337نتیایج مشیابهی
به دست آمده است.
در فرضیة سوم نیز مالحظه شد كه نقش تعدیلگر گرایش به ماكیاولگرایی در تأثیر
نارضایتی مشتری بر تقلیب مشیتریان تأییید مییشیود .همچنیین ضیریب مسییر 4/34
نمایانهر این امر است كه گرایش به ماكیاولگرایی به میزان  34درصد ارتبیاط مییان دو
متغیر نارضایتی مشتری و تقلب مشتری را تعدیل میكند .در دیهیر تحقیقهیای مشیابه،
ماننیید مییرادی و همکییاران ( ، 7332فیییروزی و همکییاران ( 7334و فرقییاندوسییت و
همکاران ( 7333نتایج مشابهی به دست آمده است.
اینکیه شیركتهای بیمیهای هیر سیاله خسیارتهای زییادی را توسیط انیواع تقلبهییای
ایجادشده ناشی از رفتارهای غیراخالقی بیمیه گذارانشیان متحمیل مییشیوند غیرقابیل
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اجتناب است ،اما این مهم از طریق مدیریت صحیح و اعمال رویههیای میؤثر از طیرف
/

این شركتها میتواند تا حدی كنترل و تعدیل شود .این تحقیق به بازاریابان و شیركتهای
بیمه كمک میكند تا عوامل اصلی را كه مشتریان را به سمت رفتارهای متقلبانیه سیوق
میدهد ،شناسایی كنند و با توجه به نتایج این تحقییق ،بیه نیازهایشیان پاسیخ مناسیبی
دهند .درواقع ایجاد پروفایلهای مخصوص هر مشتری ،با توجه به ویژگیهیای كلیی كیه
می توان از هر مشتری از لحاظ شخصیتی و رفتاری كسب كیردو بیا ایجیاد روییههیا و
فرایندهای صحیح متناسب با این گونه شخصییتهای مشیاهدهشیده تیا حیدی از بیروز
رفتارهای متقلبانه جلوگیری كنند .چراكه صنعت بیمه فیینفسیه بیا موضیوع اعتمیاد و
اخالق در ارتباط اسیت و كیارایی آن رابطیة تنهیاتنهی بیا اطالعیات دقییق و صیحیح
ویژگیهای بیمهگذار و خدمات بیمهگر دارد .از آنجا كه برای حل مسلله ،ابتدا شناسیایی
علل و كسب اطالعات دقیق و اشراف كامل به موضوع مورد نظر اهمیت اساسیی دارد،
تالش برای بررسی ویژگیهای شخصیتی هر بیمهگذار و ایجیاد پروفایلهیای مخصیوص
هر مشتری ،نقش بسیاراساسی در پیشبینی رفتارهای متقلبانیه و جلیوگیری از آن دارد.
همچنین همانطور كه رابینز و جاج ( 2441بیان كردهاند ،شخصیت ماكیاولگرای افراد
تحت شرایطی كه از حداقل قواعد و مقیررات برخیوردار باشید و امکیان آزادی عمیل
وجود دارد ،تشدید خواهد شد؛ بنابراین شركتهای بیمه با ایجاد قوانین سختگیرانیهتیر
برای محدودكردن عمل این افراد باید چارهاندیشی كنند.در آخر میتیوان گفیت ایجیاد
اعتماد متقابیل بیین شیركتهای بیمیهگیر و بیمیهگیذاران مسیتلزم ایجیاد ییک انقیالب
فرهنهی -اجتماعی است ،زیرا وقتی بیمهگرو بیمهگذار روشهای درست و قابل اعتمیاد
را در پیش گیرند و شهروندان آن از بیان نظرات غیرواقع و دروغ اجتناب كنند و راستی
و صداقت در جامعه نهادینه شود نهتنها امکان ادامة حیات برای افراد ناپیاك غییرممکن
می شود ،بلکه اعتماد متقابل نیز بین همهان به وجود خواهد آمد و شاهد شکوفاییهای
جدیتر و تحوالت شهرف در عرصههای مختلف و پیشرفت روزافزون خواهیم بود.
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 .1-1پیشنهادهای کاربردی
ازآنجاییكه گرایش به ماكیاولگرایی موجب تمایل فرد به ادعاهای فرییبآمییز مییشیود ،لیذا
شركت بیمه مورد مطالعه میبایست با تأمین انتظارات معقول بیمهگذاران خسارتدیده و اقیدام
به موقع در پرداخت خسارتها موجب كاهش بدبینی بیمهگذاران به شركتهای بیمهای را فیراهم
كند .در این راستا ایجاد پروفایلهای مشتری و مراجعه به آن كمک شایان توجهی به حیل ایین
مسلله میكند .بر اساس فرضیة سوم گرایش به ماكیاولگرایی تأثیر نارضایتی مشتری بیر
تقلب وی را تعدیل میكند .پیشنهاد میشود شركت بیمه با القای حس اعتمادپیذیری و
رابطة صمیمانه كه بیانهر چتر امنیتی بر روی افراد زیاندیده است و به دور از اضطراب
از جبراننشیدن خسیارت ،بیا ارائیة مشیاورۀ مناسیب توسیط افیراد آمیوزشدییده بیه
بیمهگذاران خساراتشان را در زمان كوتاه پرداخت كند ،بیهنحیوی كیه امکیان تقلیب و
مدركسازی از افراد فرصتطلب سلب شود.
 .1-1پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی
 با توجه به اینکه این تحقیق در سیال  7331انجیام شیده اسیت و دادههیا مقطعیی
است ،این تحقیق در سالهای دیهر و با دادههای طولی انجام گیرد.
 پیشنهاد میشود رعایت اصول اخالقی از سوی بیمه گران در كاهش تقلب بیمیهای
بررسی شود.
 پیشنهاد میشود رعایت اصول اخالقی از سوی نهادهای مرتبط با خسیارت (ماننید
نیروی انتظامی ،آتشنشانی ،وزارت راه و ترابیری و ...در كیاهش تقلیب بیمیهای
بررسی شود.
 پیشنهاد می شود كه نقش اخالق و رویههای اخالقی بیمهگذاران و شركتهای بیمیه
بر میزان بروز تقلب و تخلفات در شركتهای بیمه و نهادهیای میرتبط بیا بیمیه بیه
تفکیک و با گستردگی بیشتر مورد توجه و تحلیل قرار گیرد.
 پیشنهاد مییشیود شیركتها بیه طیور پیوسیته بیه كنتیرل و نظیارت بیر رفتارهیای
ارزیابیكنندۀ مصرفكنندگان از شركت بپردازند تا از وجود نارضایتی آنهیا بیاخبر

بررسی نقش تعدیلگری ماكیاولگرایی بر رابطة بین نارضایتی و 81 /...
با استفاده از تقریب تیجمز

شوند و توسط استراتژیهای ارتبیاطی خاصیی مصیرفكننیدگان را بیا توضییحات
مناسب متقاعد سازند تا از بروز رفتارهای منفی اجتناب كنند.

/
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