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الف

چکیده

متن پیش رو تحقیقی است جهت سنجش میزان رضایت بازنشستگان صندوق بازنشستگی 
کشوری از خدمات بیمه تکمیلی درماِن این صندوق. طرحی که در تابستان 1398 با توسل 
به یک مدل نظری سه بعدی )ارائه خدمات، جوانب مالی و کیفیت خدمات ( به انجام رسیده 
است. محققان در ابتدا با توسل به مصاحبه با کارشناسان صندوق بازنشستگی، ناظران بیمه 
این صندوق و همچنین کارشناسان بیمه آتیه سازان حافظ دست به شناسایی ابعاد و همچنین 
شاخص های مختص هر بعد زده و سپس متغیرهای شناسایی شده را در قالب یک پرسش نامه 
46 سؤالی تدوین کرده اند. در مرحلۀ بعد از طریق مصاحبۀ تلفنی با نمونه ای 410 نفری از 
بازنشستگان که با بهره گیری از فرمول نمونه گیری کوکران و به شیوۀ نمونه گیری تصادفی 
مطبق با رعایت اصل تناسب در میان استان ها، فراهم شده بود، دست به سنجش متغیرها 
زده اند. نتایج کلی این تحقیق حاکی از این است که ابعاد سه گانه ارائه خدمات، جوانب مالی 

و کیفیت خدمات به ترتیب دارای میانگین رضایت 71، 61 و 66 درصد می باشند.
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کلیات
بیان مسئله

صندوق بازنشستگی کشوری در راستای دست یازیدن به اهداف استراتژیک خود ارائه خدمات 
اجتماعی و رفاهی چندگانه را در دستور کار خود قرار داده است. یکی از این خدمات، خدمتی 
است موسوم به بیمه تکمیلی درمان که با گردش مالی ساالنه در حدود 1400 میلیارد تومان 
آن  ماهیت  به سبب  و  بازنشستگی کشوری محسوب شده  اصلی صندوق  از خدمات  یکی 
تأثیری بسیار عمیق در کیفیت زندگی ذینفعان اصلی سازمان یعنی بازنشستگان می گذارد. 
بدیهی است مدیریت بهینه چنین فرایندی نیازمند برخورداری از منابع دانشی و اطالعاتی 
فراوان است و همچنین یکی از ملزومات هدایت و راهبری و تصمیم گیری در خصوص این 
فرایند بی شک شناسایی دیدگاه مخاطبان اصلی نسبت به کم و کیف این خدمت و همچنین 
آگاهی از میزان رضایت بازنشستگان از ماهیت و نحوه آن است. پیشنهاد پژوهشی حاضر بر 
مبنای همین فرض استوار گشته است و در پی این است که با بررسی آراء بازنشستگان دست 
در سنجش میزان رضایت بازنشستگان از خدمات بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی 

کشوری برد. 
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اهمیت و ضرورت پژوهش

همان گونه که در بخش بیان مسئله گفته شد صندوق بازنشستگی ارائه خدمت بیمه تکمیلی 
درمان را با صرف هزینه های فراوان در دستور کار خود قرار داده است، از سوی دیگر راهبری 
و خط مشی گذاری در خصوص ماهیت و کمیت ارائهٔ خدمتی با این حجم وسعت بی شک 
مستلزم آگاهی مقامات ارشد سازمان از بازخوردهای ذینفعان است، خاصه در مقطع فعلی که 
مسئوالن سازمان در پی بهبود فرایند بیمه تکمیلی درمان می باشند. از سوی دیگر مدتی است 
که برخی از صاحبان منافع چنین القاء کرده اند که میزان رضایت بازنشستگان از این خدمت 
در سطح نازلی است و با توسل به چنین ایده ای در شبکه های اجتماعی در حال ناکارآمد جلوه 
میزان  تاکنون هیچ تحقیق جامعی در خصوص  ازاین دست هستند، حال آنکه  دهی خدمتی 

رضایت مندی کل جامعه آماری به انجام نرسیده است. 

اهداف پژوهش

شناسایی ابعاد مختلف خدمات ارائه شده از سوی صندوق بازنشستگی در حوزه بیمه  ●
تکمیلی درمان

بازنشستگی  ● درمان صندوق  تکمیلی  بیمه  از  طراحی مدل سنجش سطح رضایت 
کشوری

سنجش میزان رضایت از بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری. ●

 پرسش محوری پژوهش

ابعاد مختلف خدمات  ● از  بازنشستگی کشوری  بازنشستگان صندوق  میزان رضایت 
بیمه تکمیلی درمان به چه میزان است؟
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پیشینه پژوهش

انجام  به  پرشماری  چندان  تحقیقات  تکمیلی  بیمه  خدمات  مخاطبان  رضایت  در خصوص 
نرسیده است. در اینجا اما به دو مورد از کاربردی ترین آن ها اشاره می شود. مسعود فردوسی 
و مریم محمدی زاده )1384( در تحقیقی با عنوان »میزان رضایتمندی از خدمات بیمه ای و 
بیمه مکمل در بیماران مراکز درمانی منتخب شهر تهران« به سنجش میزان رضایتمندی 
بیمه شدگان فاقد بیمه مکمل و بیمه شدگان دارای بیمه مکمل در بین 140 نفر از مراجعین 
به چهار مرکز درمانی )پلی کلینیک فوق تخصصی نور، پلی کلینیک فوق تخصصی شهید 
یافته هایشان  و  می پردازند  خمینی(  مصطفی  بیمارستان  و  خاتم االنبیاء  بیمارستان  شوریده، 
بوده  رایج تر  تکمیلی،  بیمه  از خدمات  استفاده کننده  بستری،  بیماران  بین  در  نشان می دهد 
و درصد رضایت آنها بیشتر از سایرین است و این گروه نیز استفاده از خدمات بیمه مکمل 
را بیشتر از سایر بیمه شدگان به دیگران توصیه می کنند. هدایت جعفری )1386( به بررسی 
میزان رضایت مندی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران از خدمات بیمه درمانی تکمیلی 
می پردازد و نشان می دهد که 51 درصد از واحدهای موردپژوهش از نحوه برخورد کارکنان 
بیمه، 53 درصد از میزان همکاری و 49 درصد از پای بندی سازمان به تعهدات خود راضی 

هستند.
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کارپایه مفهومی بیمه تکمیلی درمان در صندوق بازنشستگی کشوری

صندوق بازنشستگی کشوری ●

پس از تصویب قانون استخدام کشوری در تاریخ 1345/3/31 به موجب ماده 70 قانون مزبور اداره 
کل بازنشستگی با کلیه دارائی و موجودی صندوق بازنشستگی و اسناد و اوراق و بودجه و تعهدات 
خود از وزارت دارائی منتزع و تابع سازمان امور اداری و استخدامی کشور گردید و بر اساس اصالحیه 
ماده مذکور از اول سال 1354 صندوق بازنشستگی کشوری به صورت موسسه ای مستقل وابسته 
به سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل گردید. به استناد اساسنامه صندوق بازنشستگی 
کشوری، این سازمان موسسه ای بیمه ای، دارای شخصیت حقوقی مستقل و وابسته به وزارت رفاه 
و تأمین اجتماعی است که مسئولیت اداره امور صندوق بازنشستگی مستخدمان مشمول مقررات 
بازنشستگی کشوری را با رعایت مقررات استخدامی مربوط عهده دار است. عمده مشمولین مقررات 
از مستخدمین رسمی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری،  بازنشستگی کشوری عبارتند 
مستخدمین رسمی مشمول آئین نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی، قضات قوه قضائیه و دادگستری مشمول مقررات استخدامی قضات، مستخدمین رسمی 
)کادر سیاسی( وزارت امور خارجه مشمول مقررات استخدامی وزارت امور خارجه، مستخدمین ثابت 

شهرداری های سراسر کشور به استثناء شهرداری تهران، مستخدمین پیمانی دستگاه های اجرائی.

بیمه تکمیلی درمان ●

یکی از انواع پوشش های بیمه ای، بیمه تکمیلی درمان است. با توجه به اینکه افراد همواره در 
معرض خطر انواع مختلف بیماری ها هستند، ناچار برای معالجه متقبل هزینه های سنگین پزشکی، 
دارو و عمل های جراحی و نیز مخارج بیمارستان می شوند. ازاین رو شرکت های بیمه طرح های 
مختلف بیمه تکمیلی درمان را ارائه می کنند. مطابق آیین نامه 74 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران، موضوع بیمه درمان تکمیلی عبارت است از: جبران بخشی از هزینه های بیمارستانی، 
از بیماری، حادثه و سایر پوشش های اضافی درمانی بیمه شدگان که در تعهد  جراحی ناشی 

بیمه گر پایه نیست و طی این بیمه نامه در تعهد بیمه گر قرارگرفته است.
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اداره کل فرهنگی و اجتماعی ●

این اداره کل مسئولیت تهیه و تنظیم قرارداد بیمه تکمیلی درمان، نظارت بر اجرای قرارداد 
منعقده، بررسی و تائید کلیه پرداخت ها، تهیه بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط با موضوع 

قرارداد و کلیه امور محوله در خصوص قرارداد بیمه تکمیلی درمان را عهده دار است.

بیمه گری ●

هرساله پس از انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان، بخشنامه ای بر اساس مفاد 
قرارداد تهیه و تنظیم و به کلیه دستگاه های اجرایی مشترک صندوق بازنشستگی کشوری 
ارسال می شود. این بخشنامه عالوه بر ارسال فیزیکی در پایگاه دولت و سامانه بیمه تکمیلی 
درمان بازنشستگان درج می شود. دستگاه های اجرایی موظف به اطالع رسانی به بازنشستگان 
خود در خصوص مفاد قرارداد و بخشنامه می باشند. بر اساس مفاد قرارداد و بخشنامه فوق الذکر، 
دستگاه های اجرایی موظف می باشند در سه ماه اول اجرای قرارداد نسبت به ارسال لیست 
بازنشستگانی که درخواست حذف و یا برقراری بیمه تکمیلی خود را دارند اقدام نمایند. حذف 
و برقراری بیمه تکمیلی درمان برای بازنشسته و افراد تحت تکفل با شروع قرارداد به مهلت 

سه ماه از طریق شعب شرکت بیمه گر انجام می گردد.

بیمه شده ●

صندوق  مشترک  وظیفه بگیر  وراث  و  ازکارافتادگان  و  بازنشستگان  اصلی:  بیمه شدگان 

می باشند. کل  دفتر  شماره  دارای  که  کشوری  بازنشستگی 
افراد تحت تکفل: افرادی که دارای دفترچه بیمه پایه بوده و واجد شرایط مندرج در قرارداد 

بیمه تکمیلی درمان می باشند.

گروه نظارت بر بیمه تکمیلی درمان ●

نظارت بر رعایت مفاد قرارداد فی مابین صندوق و شرکت بیمه گر و تمامی مراحل پذیرش، 
صدور حواله، بررسی اسناد و مدارک رسیدگی شده توسط بیمه گر، نحوه صدور معرفی نامه، 
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صدور کارت، نحوه برخورد با ارباب رجوع، چگونگی پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کنترل و 
نظارت بر بیمارستان ها از بابت رعایت تعرفه ها و صحت اسناد تنظیمی و... از طریق بیمه گر، 
به صورت  و  ماهانه  مربوطه  گزارش های  و  انجام  تعیین شده  سرپرستی  با  گروه  این  توسط 

موردی به بیمه گزار ارائه می گردد. 

خسارت مستقیم )خسارت متفرقه( ●

هزینه های تشخیصی، درمانی مورد تعهدی است که رأسًا توسط بیمه شده پرداخت و اسناد آن 
جهت رسیدگی به بیمه گر ارائه و سپس از طریق بیمه گر برای پرداخت به طور سیستمی به 
بیمه گزار ارسال می گردد. در این حالت بیمه شده پس از بستری و یا انجام خدمات تشخیصی 
درمانی و پرداخت هزینه ها با در دست داشتن مدارک زیر جهت دریافت هزینه درمان به یکی 

از شعب شرکت بیمه گر مراجعه می نماید.

مدارک موردنیاز جهت دریافت هزینه های بستری و یا خدمات تشخیص درمانی ●

اصل و تصویر صفحه اول دفترچه بیمه پایه بیمه شده اصلی )بیمار( ◄
کارت ملی بیمه شده اصلی )بیمار( ◄
موارد  ◄ برای  بیمارستان  مهر  به  مهمور  پزشکان  و  بیمارستان  صورتحساب  اصل 

بیمارستانی غیر  مدارک  برای  پرداختی  قبض  و  بستری 
به خدمات  ◄ )مربوط  درمانی  درخواست خدمت  بر شرح  مبنی  معالج  پزشک  دستور 

درمانی( تشخیصی 
گزارش انجام خدمت )مربوط به خدمات تشخیصی درمانی( ◄
گواهی پزشک معالج مبنی بر شرح درمان های انجام شده همراه با قید تعداد روزهای  ◄

بستری )ممهور به مهر پزشک معالج(
مهر  ◄ به  ممهور  انجام شده  درمان های  نوع  بر  مبنی  معالج  پزشکان  سایر  گواهی 

پزشکان
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برگه شرح عمل و برگه بیهوشی ممهور به مهر پزشک )جراح و یا جراحان و کمک  ◄
جراح( و متخصص بیهوشی

اصل ریز دارو و لوازم مصرفی در بیمارستان ممهور به مهر واحد مربوطه و یا فاکتور  ◄
خرید وسیله ممهور به مهر جراح، اتاق عمل، بیمارستان و شرکت فروشنده کاال

اصل ریز آزمایش ها و رادیولوژی و... ممهور به مهر واحد مربوطه ◄
برگه شرح حال بیمار، خالصه پرونده ◄
سایر موارد مندرج در صورتحساب بیمارستانی ◄
ارائه گواهی مبلغ پرداختی سازمان های بیمه گر پایه درصورتی که اصل سند درمانی  ◄

به بیمه گر اول ارائه شده باشد
درصورتی که بیمه شده رأسًا نسبت به تهیه تجهیزات مورداستفاده در اعمال جراحی  ◄

اقدام نماید ارائه فاکتور معتبر ممهور به مهر جراح، اتاق عمل الزامی است.
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خسارت غیرمستقیم )مراکز طرف قرارداد( ●

از سوی مراکز  تعهدی است که مدارک آن مستقیمًا   هزینه های تشخیصی، درمانی مورد 
تشخیصی، درمانی طرف قرارداد برای بیمه گر ارسال تا وفق قرارداد منعقده با آن مرکز مورد 

رسیدگی قرارگرفته و توسط بیمه گر در وجه مرکز مزبور پرداخت می گردد. 

بیمه شده به یکی از دو حالت زیر می تواند از خدمات خسارت غیرمستقیم )دریافت  ●
معرفی نامه( از بیمه تکمیلی درمان استفاده نماید:

الف. بیمه شده می تواند با مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با بیمه پایه سالمت و 

شرکت بیمه گر تکمیلی درمان و صدور معرفی نامه آنالین در این مراکز از خدمات درمانی 
موردنیاز استفاده نماید.

ب. با مراجعه به مراکز درمانی طرف قرارداد با شرکت بیمه گر و پرداخت 30 درصد فرانشیز 
سهم بیمه پایه سالمت در مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه پایه از خدمات بیمه 
تکمیلی درمان به صورت آنالین استفاده نماید. ضمناً 30 درصد فرانشیز پرداختی با ارائه 
اصل مدرک توسط بیمه شده از طریق بیمه سالمت ایران )بیمه پایه( قابل وصول است. 
نکته: لیست مراکز طرف قرارداد در سامانه بیمه تکمیلی صندوق بازنشستگی به آدرس 

https://www.cspf.ir و سایت شرکت بیمه گر مندرج است.
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بند 47 ماده 7 قرارداد 96-97 )الحاقیه بیماران خاص( ●
تاریخچه

با توجه به بند 43 ماده 7 قرارداد بیمه تکمیلی درمان 94-93 و الحاقیه شماره 26039/ص/215 
قرارداد دستورالعملی مبنی بر رسیدگی و پرداخت هزینه خسارت درمان آن دسته از بیماران 
خاص که دارای پرونده بیمار خاص در شرکت بیمه گر بوده اند و سقف فوق تخصصی آنان به 

اتمام رسیده است به شعب شرکت بیمه گر ابالغ گردید.
بر اساس این دستورالعمل کلیه اسناد مربوط به بیماران خاص که سقف فوق تخصصی 
آنان به پایان رسیده است توسط کمیته رسیدگی به اسناد بیماران خاص که متشکل از سه 
نفر پزشک است بررسی و دستور پرداخت هزینه خسارت به شرکت بیمه گر ارسال می گردد.

این دستورالعمل بر اساس بند 47 ماده 7 قرارداد 96-95 و بند 47 ماده 7 قرارداد 96-97 
در طول دو قرارداد بعدی نیز ابالغ و اجرا گردیده است. 

از اعتبار صندوق تعهدی مندرج در  بودجه پیش بینی شده برای اجرای این دستورالعمل 
قرارداد 94-93 تعیین و در طی اجرای سه قرارداد اخیر پرداخت گردیده است.

این دستورالعمل به پیشنهاد سرپرست گروه نظارت تهیه و تنظیم و پس از تائید اداره 
کل فرهنگی و اجتماعی به صورت بخشنامه به شعب شرکت بیمه گر در سراسر کشور ارسال 

می گردد.
پس از ابالغ بخشنامه، دستورالعمل مخصوص ناظرین صندوق بازنشستگی کشوری با 
بیمه تکمیلی درمان  بر  اجتماعی، توسط سرپرست گروه نظارت  اداره کل فرهنگی و  تائید 
کلیه بندهای  صحیح  اجرای  و  نظارت  به  موظف  ناظرین  می گردد.  ارسال  ناظرین  جهت 

می باشند.  ابالغی  دستورالعمل های 
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فرایند رسیدگی به اسناد بیماران خاص مشمول بند 47 ماده 7 قرارداد ●

در شعب  مستقر  ناظرین  کلیه  قرارداد   7 ماده   47 بند  دستورالعمل  مفاد  اجرای  راستای  در 
شرکت بیمه گر در سراسر کشور، کارشناسان اداره کل فرهنگی و اجتماعی، اعضای محترم 
کمیته حضور دارند و در مراحل مختلف به بررسی و تائید این اسناد اقدام می نمایند. صورت 
فرایند رسیدگی، تائید و پرداخت اسناد مشمول این دستورالعمل به شرح نمودار ذیل است:

پرداخت،  تا  پذیرش  زمانی  فاصله  رساندن  حداقل  به  عمل،  سرعت  افزایش  به منظور 
کاهش هزینه های رسیدگی فیزیکی به اسناد، جلوگیری از هرگونه تخلف، سرعت در ثبت 
هزینه و پرداخت و جلوگیری از پرداخت هزینه تکراری طرحی با عنوان »سیستم الکترونیک 
ارسال و تائید پرونده بیماران خاص« از طریق سایت صندوق بازنشستگی توسط کارشناسان 
اداره کل فرهنگی و اجتماعی به شرکت بهور ارائه شده و در حال طراحی تحت نظارت این 

اداره کل است.
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نظارت بر اجرای بیمه تکمیلی درمان 

بر اساس بند 3 ماده 6 قرارداد بیمه تکمیلی درمان بازنشستگان 96-97، نظارت بر رعایت 
حواله،  صدور  پذیرش،  مراحل  تمامی  و  بیمه گر  شرکت  و  صندوق  فی مابین  قرارداد  مفاد 
بررسی اسناد و مدارک رسیدگی شده توسط بیمه گر، نحوه صدور معرفی نامه، صدور کارت، 
بر  ارباب رجوع، چگونگی پرداخت مطالبات مراکز درمانی، کنترل و نظارت  با  نحوه برخورد 
بیمارستان ها از بابت رعایت تعرفه ها و صحت اسناد تنظیمی و... از طریق بیمه گر، توسط گروه 
نظارت )ناظرین منتخب بیمه گزار( با سرپرستی تعیین شده انجام و گزارش های مربوطه ماهانه 

و به صورت موردی به بیمه گزار ارائه می گردد. 
گروه نظارت بیمه تکمیلی درمان متشکل از 45 نفر ناظر مستقر در شعب اصلی شرکت 
بیمه گر در سراسر کشور و سرپرست این گروه مستقر در ساختمان میرعماد به همراه دو نفر 

کارشناس دفتری است.
کلیه گزارش های ناظرین ماهانه از طریق دفتر سرپرست گروه نظارت جمع بندی و به 

این اداره کل ارسال می گردد.
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روش شناسی تحقیق
روش تحقیق و روش گردآوری اطالعات

به  توسل  یا  ابتدا  در  است.  کیفی  و  کمی  روش  دو  از  ترکیبی  مطالعه  این  تحقیق  روش 
ابعاد مفهومی و نظری موضوع  با خبرگان حوزه موردمطالعه  روش های اسنادی و مصاحبه 
رضایت  سنجش  مدل  ساختاریافته  مصاحبه های  خالل  در  سپس  و  قرارگرفته  موردبررسی 
روابط  و  توزیع  چگونگی  پیمایشی  روش  به کارگیری  با  سپس  است.  استخراج شده  مدنظر 
ازآنجاکه  است.  بررسی شده  موردمطالعه  در جامعه  و مستقل تحقیق  وابسته  متغیرهای  بین 
پرسشنامه ساده ترین راه تهیه ماتریس داده های ساختمند است، ما نیز در بخش پیمایشی این 

پرسش نامه سود جسته ایم. ابزار  از  تحقیق 

جامعه آماری و نمونه آماری

در پژوهش ها و بررسی های نمونه ای بایستی از قبل جامعه ای که پژوهش علمی در آن انجام 
می پذیرد کاماًل مشخص و معین باشد تا بتوان راجع به انتخاب نمونه به گونه ای که معرف 
جامعه باشد تصمیم گرفت و از اطالع به دست آمده از آن، استنتاج آماری و علمی به عمل 
آورد. درواقع شناخت جامعه موردبررسی و واحد آن از کارهای مهم و اساسی است که قبل از 
تهیه طرح نمونه گیری و پژوهش نمونه ای باید با دقت انجام گیرد. جامعه آماری این پژوهش 
و  افتادگان  کار  از  بازنشستگان،  از  اعم  بازنشستگی  تمام حقوق بگیران صندوق  از  متشکل 
وظیفه بگیران است. حجم جامعه آماری در نیم سال اول 1398 بالغ بر 1371124 نفر است. 
مفهوم نمونه و برآورد خالصه می شود به انتخاب جزئی از کل و همچنین قضاوت از نتایج 
به دست آمده از جز به کل. ازلحاظ آماری عمومًا هر زیرمجموعه ای از مجموع واحدهای یک 
جامعه را یک نمونه از آن جامعه می نامند. با توجه به مفهوم نمونه، می توان دریافت که روش 
نمونه گیری عبارت است از جریان و عملیات علمی انتخاب نمونه از یک جامعه که درنهایت 

منجر به محاسبه برآورده ای پارامترهای جامعه می شود.    
حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با مفروضات زیر در حدود 
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410 نفر تعیین شده است.
1.96t

0.05d

0.5p

0.5q

شیوه نمونه گیری این پژوهش شیوه تصادفی طبقه ای متناسب خواهد بود. برای این کار 
ابتدا توزیع استانی چهارچوب نمونه گیری مشخص شده است )به شرح ذیل(؛

جمع کل استان جمع کل استان

93868 فارس 68754 آذربایجان شرقی
16864 قزوین 45413 آذربایجان غربی
11875 قم 18279 اردبیل
21633 کردستان 94773 اصفهان
50717 کرمان 31023 البرز
34042 کرمانشاه 10323 ایالم
11743 کهگیلویه و بویراحمد 14386 بوشهر
27643 گلستان 300852 تهران
64212 گیالن 14334 چهارمحال و بختیاری
27010 لرستان 14084 خراسان جنوبی
71030 مازندران 103112 خراسان رضوی
26804 مرکزی 10159 خراسان شمالی
14351 هرمزگان 59291 خوزستان
31561 همدان 16877 زنجان
23544 یزد 18724 سمنان

جمع کل: 1371124 23843 سیستان و بلوچستان
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در مرحله بعد بنا بر اصل تناسب حجم نمونه از هر یک از استان های کشور انتخاب شده 
است )به شرح ذیل(؛

حجم نمونه استان حجم نمونه استان

27 فارس 20 آذربایجان شرقی
5 قزوین 13 آذربایجان غربی
5 قم 5 اردبیل
6 کردستان 28 اصفهان
15 کرمان 9 البرز
10 کرمانشاه 5 ایالم
5 کهگیلویه و بویراحمد 5 بوشهر
5 گلستان 88 تهران
5 گیالن 5 چهارمحال و بختیاری
6 لرستان 5 خراسان جنوبی
15 مازندران 30 خراسان رضوی
10 مرکزی 5 خراسان شمالی
5 هرمزگان 17 خوزستان
5 همدان 5 زنجان
5 یزد 5 سمنان

جمع کل: 410 7 سیستان و بلوچستان

سپس با در نظر گرفتن حجم مشخص شده برای هر یک از استان ها از میان دفاتر کل 
مربوط به هر استان نمونه گیری تصادفی به عمل آمده و فهرست نهایی نمونه آماری تدوین 

شد.
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تدوین مدل سنجش رضایت بازنشستگان از بیمه تکمیلی درمان

در این تحقیق برای دستیابی به مدل نظری تحقیق دو روش پیش روی ما بود، روش اول این که 
از مدل های موجود درزمینهٔ رضایت مشتری یکی از مدل ها را که تناسب بیشتری با شرایط 
تحقیق ما و صنعت بیمه دارد انتخاب کرده و با بهره گیری از متغیرهای موجود در آن ها، مدل 
موردنظر را در شرایط تحقیق خود قرار داده و پس از بومی کردن، آن را مورد آزمایش قرار دهیم. 
ازآنجایی که درزمینهٔ سنجش رضایت مشتریان در صنعت بیمه متغیرهای مختلفی وجود دارد، 
مدل کامل و معتبری در دست نیست؛ لذا از این روش نمی توان استفاده کرد. راه دوم این بود 
که با مصاحبه و برگزاری جلسات کانونی با متخصصان بیمه، کارشناسان صندوق بازنشستگی 
آتیه سازان حافظ  بازنشستگی کشوری و کارشناسان شرکت  کشوری، ناظران بیمه صندوق 
متغیرهای مرتبط را شناسایی کرده و دست در تدوین مدل سنجش رضایت بازنشستگان از بیمه 

تکمیلی درمان بریم. ما در این تحقیق روش دوم را برگزیدیم.
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QCD مدل سنجش رضایت بازنشستگان از بیمه تکمیلی درمان بر اساس الگوی

نام شاخصنام مؤلفه

کیفیت
Q

تنوع پوشش دهی بیماری ها
تنوع مراکز درمانی طرف قرارداد

تناسب با نیازهای ذینفع
انتخاب درست بیماری ها برای پوشش

مالی
C

سقف تعهدات 
تناسب پوشش اختصاصی به بیماری ها
میزان حق بیمه ماهانه )کسری بیمه(

مابین التفاوت هزینه درمانی 
تناسب سقف و سرانه

شیوه ارائه  
خدمت

D

حضوری

دقت شعب و نمایندگی های آتیه
سرعت

شیوه برخورد 
نحوه رسیدگی به شکایات

کیفیت راهنمایی و ارائه اطالعات درست
کیفیت اطالع رسانی

کفایت و دسترس پذیری فیزیکی
مطلوبیت فیزیکی/مبلمانی مکان ارائه خدمات 

مراکز درمانی طرف قرارداد

صندوق

م. استان

ا.د. اجتماعی

تلفنی

دقت شعب و نمایندگی های آتیه
سرعت

شیوه برخورد 
نحوه رسیدگی به شکایات

کیفیت اطالع رسانی
دسترس پذیری 

صندوق

م.استان

ا.د.اجتماعی

اطالع رسانیروابط عمومی صندوقزمینه ای
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ابزار سنجش و معیارهای مقبولیت آن 

در این پژوهش از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع آوری اطالعات استفاده شده است که پرسشنامه 
مذکور شامل 4 محور و 45 سؤال می باشند. در بررسی اعتبار ابزار سنجش از اعتبار صوری 
استفاده شده است بدین ترتیب که شاخص های این تحقیق پس از تائید متخصصان امر یعنی 
کارشناسان بیمهٔ تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی مورداستفاده قرارگرفته است و برای سنجش 

پایایی پرسش نامه نیز شیوهٔ سنجش همبستگی درونی گویه ها مورداستفاده قرارگرفته است.
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پرسشنامه 

به نام خدا

خصوص  در  شما  ازنظر  اطالع  برای  رو  پیش  پرسش نامه  مقدمه  ذکر  گرامی  بازنشسته 
بیمه تکمیلی درمان صندوق بازنشستگی کشوری تهیه شده است. پیشاپیش از این که با 

می دهید سپاس گزاریم. یاری  بهبود خدمت رسانی  مسیر  در  را  ما  خود  پاسخگویی 

نام و نام خانوادگی:                      دفتر کل:

بیمه . 1 )از  استفاده می کنید؟  بازنشستگی  بیمه تکمیلی درمان صندوق  آیا تحت پوشش 
می کنید؟( استفاده  تکمیلی 

خیر     هیچ وقت بیمه نبودید یا در حال حاضر بیمه نیستید؟          چرا؟

بله 
)DELIVERY( ارائه خدمات

ارائه خدمات حضوری در شعب و نمایندگی های آتیه

آیا تابه حال به شعب و نمایندگی های بیمه آتیه مراجعه کرده اید؟ . 2
خیر              چرا؟                           رجوع به سؤال 12

بله  
آیا به یاد دارید به کدام شعبه یا نمایندگی آتیه مراجعه کرده اید؟.........................................
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دسترسی به شعبه یا نمایندگی آتیه نسبت به مکانی که در آن زندگی می کنید چقدر . 3
برایتان راحت است؟ )از لحاظ مسافت و مسیر و مناسب بودن مکان شعبه یا نمایندگی( 

خیلی راحتراحتبی نظرسختخیلی سخت

ساختمان شعبه یا نمایندگی آتیه به چه میزان ساختمان مناسبی هست؟ )از لحاظ داشتن . 4
آسانسوِر مناسب، نداشتن پله، تردد آسان و...(

خیلی مناسبمناسببی نظرنامناسبخیلی نامناسب

برای شما . 5 انتظار  در هنگام  برای نشستن  مناسب  آتیه جای  نمایندگی  یا  در شعبه  آیا 
بود؟ فراهم شده 

خیربله

تا چه حد از سرعت راه انداختن کارتان در شعبه یا نمایندگی آتیه راضی هستید؟ )معطل نشدن(. 6
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تا چه حد از دقت کارشناسان در شعبه یا نمایندگی آتیه راضی هستید؟ )آیا کار شما را با . 7
دقت انجام می دهند؟ یا دوباره کاری می کنند؟(

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تا چه حد شیوه برخورد کارشناسان در شعبه یا نمایندگی آتیه محترمانه و مؤدبانه است؟. 8
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا تابه حال شکایت یا انتقادی در شعبه یا نمایندگی آتیه داشته اید؟. 9
خیربله
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تا چه حد از شیوه رسیدگی به شکایاتتان در شعبه یا نمایندگی آتیه راضی هستید؟ . 10
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

 تا چه حد در شعبه یا نمایندگی آتیه شما را درست راهنمایی کردند و اطالعات درستی 11. 
در اختیار شما قرار دادند؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

ارائه خدمات تلفنی در شعب و نمایندگی های آتیه

آیا تابه حال با شعب و نمایندگی های بیمه آتیه تماس تلفنی گرفته اید؟ . 12
خیر                          رجوع به سؤال 20

بله 

آیا به یاد دارید با کدام شعبه یا نمایندگی تماس تلفنی گرفته اید؟................................ 13

آیا به راحتی قادر با صحبت با کارشناسان آتیه شدید؟ )خیلی پشت خط منتظر شدید یا . 14
اینکه خیلی تلفن اشغال بود یا اینکه کسی پاسخ نمی داد؟(

خیلی راحتراحت بی نظرسختخیلی سخت

که . 15 چیزی  به  تلفنی  تماس  با  آیا  تلفنی؟  تماس  در  خواسته تان  شدن  برآورده  میزان 
انداختند؟( راه  را  )کارتان  شد؟(  محقق  )هدفتان  رسیدید؟  می خواستید 

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد
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آیا شیوه برخورد کارشناسان آتیه در تماس تلفنی محترمانه و مؤدبانه بود؟. 16
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا تابه حال شکایت یا انتقادی از شعبه/ نمایندگی آتیه به صورت تلفنی داشته اید؟. 17
خیربله

آیا کارشناسان آتیه به درستی به شکایات تلفنی شما رسیدگی کردند؟. 18
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تا چه حد در تماس تلفنی شما را درست راهنمایی کردند و اطالعات درستی در اختیار . 19
شما قرار دادند؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

ارائه خدمات حضوری در صندوق/ مدیریت استان 

آیا تابه حال به صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی برای کارهای بیمه تکمیلی . 20
مراجعه کرده اید؟ 

خیر:                        رجوع به سؤال 29

بله:   

آیا می دانستید به کدام قسمت صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی برای امور . 21
بیمه تکمیلی باید مراجعه می کردید؟

  بله       خیر  
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در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی تا چه حد از جای نشستن در هنگام . 22
انتظار برای شما فراهم شده بود راضی بودید؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی تا چه حد از سرعت رسیدگی به کارتان . 23
راضی بودید؟ )معطلی زیاد بود؟(

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی تا چه حد از دقت رسیدگی به کارتان . 24
راضی بودید؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

بازنشستگی تا چه حد شیوه برخورد محترمانه و . 25 در صندوق/ مدیریت استان صندوق 
بود؟ مؤدبانه 

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا تابه حال شکایت یا انتقادی در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی داشته اید؟. 26
خیربله

آیا در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی به درستی به شکایات شما رسیدگی . 27
کرده اند؟
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی شما را درست راهنمایی کردند و . 28
اطالعات درستی در اختیار شما قرار دادند؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد
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ارائه خدمات تلفنی در صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی 

یا تابه حال با صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی استان تماس تلفنی گرفته اید؟ . 29

خیر              رجوع به سؤال 37

بله 

آیا به راحتی قادر به صحبت با کارشناسان صندوق/ مدیریت استان شدید؟ )خیلی پشت . 30
خط منتظر شدید؟ خیلی تلفن اشغال بود؟ کسی پاسخ نمی داد؟(

خیلی راحتراحت بی نظرسختخیلی سخت

چقدر از برآورده شدن خواسته تان در تماس تلفنی با کارشناسان صندوق/ مدیریت استان . 31
صندوق بازنشستگی راضی بودید؟ آیا با تماس تلفنی به چیزی که می خواستید رسیدید؟ 

)هدفتان محقق شد؟( )کارتان را راه انداختند؟(
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تماس . 32 در  بازنشستگی  استان صندوق  مدیریت  کارشناسان صندوق/  برخورد  شیوه  آیا 
بود؟ مؤدبانه  و  تلفنی محترمانه 

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا تابه حال شکایت یا انتقادی از کارشناسان صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی . 33
به صورت تلفنی داشته اید؟

خیربله
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کارشناسان صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی تا چه حد به درستی به شکایات . 34
تلفنی شما رسیدگی کردند؟ 

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

کارشناسان صندوق/ مدیریت استان صندوق بازنشستگی در تماس تلفنی شما را درست . 35
راهنمایی کردند و اطالعات درستی در اختیار شما قرار دادند؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

)COST( رضایت از موضوعاِت مالی

تا چه حد از سقف تعهدات رضایت دارید؟ )از سقف پرداختی بیمه(. 36
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تا چه حد از میزان مبلغی که به پوشش هر یک از بیماری ها و خدمات اختصاص یافته . 37
رضایت دارید؟

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا از میزان حق بیمه ماهانه )کسری بیمه( که می پردازید رضایت دارید؟ )آیا زیاد است/ . 38
کم است؟(

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

چقدر از مابین التفاوتی که خودتان می پردازید راضی هستید؟ )آیا زیاد است/ کم است؟(. 39
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا فکر می کنید سقف پرداختی بیمه متناسب با کسری ماهانه بیمه شما هست؟. 40
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد
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)QUALITY( رضایت از کیفیت خدمات

و  خدمات  اکثر  تکمیلی  بیمه  هستید؟ (آیا  راضی  تکمیلی  بیمه  پوشش های  تنوع  از  چقدر 
بیماری ها را پوشش می دهد؟ آیا بیمه تکمیلی درمان بیشتر نیازهای شما را پوشش می دهد؟)

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا از تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد آتیه سازان رضایت دارید؟. 41
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

آیا بیماری و خدماتی که برای پوشش انتخاب شده به درستی انتخاب شده اند؟. 42
خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

پرسش های زمینه ای )عملکرد اطالع رسانی روابط عمومی(

عمومًا اتفاقات جدیدی که در بیمه تکمیلی درمان صندوق رخ می دهد )مثل کم وزیاد . 43
شدن سقف تعهدات و غیره( را از کجا مطلع می شوید؟

به . 44 مناسبی  به طور  درمان  تکمیلی  بیمه  خصوص  در  جدید  اطالعات  شما  نظر  به  آیا 
می شود؟ داده  انتقال  بازنشستگان 

خیلی کمکمبی نظرزیادخیلی زیاد

تکنیک های توصیف و تحلیل داده ها

ابزار و تکنیک های  از  در تنظیم اطالعات و داده ها و عرضه آنها در فرم اطالعات آماری، 
است. استفاده شده   SPSS نرم افزاری  بسته  در  موجود  آماری 
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یافته های تحقیق

شمای کلی یافته ها
میزان رضایت از ابعاد سه گانه بیمه تکمیلی درمان

میانگین کلیشاخصمؤلفه 

ارائه 
خدمات 

75ارائه خدمات حضوری در شعب و نمایندگی های آتیه سازان حافظ

71
63ارائه خدمات تلفنی در شعب و نمایندگی های آتیه

72ارائه خدمات حضوری در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان
74ارائه خدمات تلفنی در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

جوانب 
مالی

70سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان 

61
57سقف پوشش های اختصاص یافته به بیماری ها و خدمات

60حق بیمه کسری ماهانه 
50میزان مابین التفاوت پرداختی

68تناسب حق بیمه پرداختی و سقف تعهدات 

کیفیت 
خدمات

64تنوع پوشش ها 
66 70تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد آتیه سازان

65انتخاب مناسب بیماری ها و خدمات برای پوشش دهی
میانگین کل: 66
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نتایج تفکیکی

)DELIVERY( ارائه خدمات

الف( ارائه خدمات حضوری در شعب و نمایندگی های آتیه

جدول شماره 1

مراجعه به شعب و نمایندگی های بیمه آتیه سازان حافظ

درصد فراوانیپاسخ

75بله
25خیر
100جمع

جدول شماره 2

میزان رضایت از ارائه خدمات حضوری در شعب و نمایندگی های آتیه سازان حافظ  

شاخصردیف
میانگین 
رضایت

73سهولت دسترسی به شعبه یا نمایندگی آتیه نسبت به مکان زندگی1

2
تناسب شرایط ساختمان شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ با در نظر گرفتن 

وضعیت جسمانی خاص بازنشستگان
65

89امکانات مناسب برای نشستن در شعبه یا نمایندگی آتیه در هنگام انتظار3
68میزان رضایت از سرعت انجام کار در شعبه یا نمایندگی آتیه 4
79میزان رضایت از دقت انجام کار در شعبه یا نمایندگی آتیه 5
86میزان رضایت از شیوه برخورد کارشناسان شعبه یا نمایندگی آتیه 6
55میزان رضایت از شیوه رسیدگی به شکایات در شعبه یا نمایندگی آتیه 7
83میزان رضایت از شیوه راهنمایی و ارائه اطالعات در شعبه یا نمایندگی آتیه 8
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شمای کلی میزان رضایت از ارائه خدمات حضوری در شعب و نمایندگی های آتیه

ب( ارائه خدمات تلفنی در شعب و نمایندگی های آتیه

جدول شماره 3

مراجعه تلفنی به شعب و نمایندگی های بیمه آتیه سازان حافظ
درصد فراوانیپاسخ
13بله
87خیر
100جمع
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جدول شماره 4

اطالع از شماره تلفن های شعب و نمایندگی های بیمه آتیه سازان حافظ
درصد فراوانیپاسخ
15بله
85خیر
100جمع

جدول شماره 5

میزان رضایت از ارائه خدمات تلفنی در شعب و نمایندگی های آتیه

شاخصردیف
میانگین 
رضایت

62سهولت دسترسی تلفنی به شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ 1

74 میزان رضایت از »راه افتادن کار« در تماس تلفنی با شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ 2

76میزان رضایت از شیوه برخورد کارشناسان در تماس تلفنی با شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ 3

30میزان رضایت از رسیدگی به شکایات در تماس تلفنی با شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ4

75میزان رضایت از راهنمایی و ارائه اطالعات در تماس تلفنی با شعبه یا نمایندگی آتیه سازان حافظ 5
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شمای کلی میزان رضایت از ارائه خدمات تلفنی در شعب و نمایندگی های آتیه

پ( ارائه خدمات حضوری در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

جدول شماره 6

مراجعه حضوری به واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

درصد فراوانیپاسخ

30بله
70خیر
100جمع
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جدول شماره 7

میزان رضایت از ارائه خدمات حضوری در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

میانگین شاخصردیف
رضایت

امکانات مناسب برای نشستن در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان در 1
71هنگام انتظار

69میزان رضایت از سرعت انجام کار در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان2
74میزان رضایت از دقت انجام کار در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان3

میزان رضایت از شیوه برخورد کارشناسان در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و 4
70شهرستان

میزان رضایت از رسیدگی به شکایات در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و 5
71شهرستان

میزان رضایت از راهنمایی و ارائه اطالعات در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و 6
79شهرستان

شمای کلی ارائه خدمات حضوری در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان
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ت( ارائه خدمات تلفنی در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

جدول شماره 8

مراجعه تلفنی به واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

درصد فراوانیپاسخ

24بله
76خیر
100جمع

جدول شماره 9

اطالع از شماره تلفن های واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان

درصد فراوانیپاسخ

35بله
65خیر
100جمع

جدول شماره 10
میزان رضایت از ارائه خدمات تلفنی در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و   

شهرستان

میانگین شاخصردیف
رضایت

67سهولت دسترسی تلفنی به واحدها مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان1

میزان رضایت از »راه افتادن کار« در تماس تلفنی با واحدها مرتبط صندوق 2
75بازنشستگی در تهران و شهرستان

میزان رضایت از شیوه برخورد کارشناسان در تماس تلفنی با واحدها مرتبط صندوق 3
79بازنشستگی در تهران و شهرستان

میزان رضایت از رسیدگی به شکایات در تماس تلفنی با واحدها مرتبط صندوق 4
77بازنشستگی در تهران و شهرستان

میزان رضایت از راهنمایی و ارائه اطالعات در تماس تلفنی با واحدها مرتبط صندوق 5
75بازنشستگی در تهران و شهرستان
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شمای کلی ارائه خدمات تلفنی در واحدهای مرتبط صندوق بازنشستگی در تهران و شهرستان
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)COST( رضایت از جوانب مالی

جدول شماره 11

میزان رضایت از جوانب مالی بیمه تکمیلی درمان  

شاخصردیف
میانگین 
رضایت

70میزان رضایت از سقف تعهدات بیمه تکمیلی درمان 1
57میزان رضایت از سقف پوشش های اختصاص یافته به بیماری ها و خدمات2
60میزان رضایت از میزان حق بیمه کسری ماهانه 3
50میزان رضایت از میزان مابین التفاوت پرداختی4
68میزان رضایت از تناسب حق بیمه پرداختی و سقف تعهدات 5

شمای کلی رضایت از جوانب مالی
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)QUALITY( رضایت از کیفیت خدمات

جدول شماره 12

میزان رضایت از کیفیت خدمات بیمه تکمیلی درمان  

میانگین رضایتشاخصردیف

64میزان رضایت از تنوع پوشش ها 1
70میزان رضایت از تعداد مراکز درمانی طرف قرارداد آتیه سازان2
65میزان رضایت از انتخاب مناسب بیماری ها و خدمات برای پوشش دهی3

شمای کلی میزان رضایت از کیفیت خدمات




