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راهکارها برای حل این . خوبی شناخته شده استه حران نیروی مستعد در صنعت بیمه بب -چکیده

کافی نبودن کارمندانی که  با توجه به وجود بحران یا کمبود نیروی مستعد،. بخش نیستبحران رضایت

پیامدهای  های الزم و موردنیاز برای موفقیت وپیشرفت صنعت بیمه هستند نتایج ودارای مهارت

تشخیص  حقوق از کارافتادگی، این پژوهش نشان داد که جنسیت بیماران،. اقتصادی را بدنبال دارد

 .گذاردمی بیماری و سالمت روانی بر نگرش آنها نسبت به تماس با متخصصان تاثیر

 نیوکار؛ سالمت رواصنعت بیمه؛ کسب :هاکلید واژه

 

 :مقدمه

جمله های گوناگونی از اقتصاد مننیروی مستعد در بخشبازنشستگی نسل قدیم موجب افزایش نیاز به 

این موجب نگرانی بیشتر بازاریابان بیمه شد زیرا صنعت بیمه با کمبود شدید ورود  .صنعت بیمه شد

درصد  80 نشان داد که بیش از( 9000) برای مثال مک کیسنی .نیروی کار مستعد مواجه شده است

رو همین از. رودت نادرست و غیرمنطقی مدیران از بین میدلیل تصمیماه های بیمه بارزش شرکت

موضوعات مربوط به . توجه متخصصان و دانشمندان به بحران نیروی مستعد در صنعت بیمه جلب شد

 . حل یا رفع بحران نیروی مستعد در صنعت بیمه در ادبیات مختلف مورد بررسی قرار گرفت

این . ود نیروی مستعد را مورد بحث قرار دادندهای مربوط به رفع کمبمطالعات پیشین چالش

صنعت بیمه  -0 :معضل مربوط به رفع بحران نیروی مستعد در صنعت بیمه تاکید کردند 3مطالعات بر 
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-آموزان درک محدودی از فرصتدانش دانشجویان و -9 جایگاه خود را ازدست داده است شهرت و

رفع  .د مستعد با آموزش و تعلیم کافی محدود هستندتعداد افرا -3 های شغلی در صنعت بیمه دارند و

که رفع این دو زمانی تا. مشکالت مربوط به بحران نیروی مستعد در صنعت بیمه بسیار حیاتی است

دهد چالش، کمبود نیروی مستعد را با توجه به آموزش در سطح دانشگاه تخفیف دهد، نتایج نشان می

های مربوط به بحران کمبود افراد ای برای رفع چالشالقوهکه اطالعات کارکنان صنعت بیمه روش ب

-های پایش در دانشگاه تاحدی تعمیمکه تجزیه و تحلیل دادهحالی در .باشدمستعد در صنعت بیمه می

شواهد تجربی که تعامل با کارکنان شرکت بیمه را با بهبود نگرش  .کندپذیری نتایج را محدود می

محققانی  .حمایت کرد 0(9003) همکارانش نشان داد از مطالعه هامیلتون ودانشجویان به صنعت بیمه 

 ،(9002) همکاران نلسون و ،(9000) 3همکاران ، کارسون و(9003) 9همکاران همچون گاردند و

های بهبود در محیط دانشگاه روش 8(0220) و گاتسون و تریچمن( 9003) همکاران هامیلتون و

این تحقیق  .را مورد بررسی قرار دادند RMIموزشی برای آهای شتقاضا و مشاهده تال اثربخشی،

ای برای مدرسان و متخصصان صنعت بیمه است که بتوانند بواسطه آن عالقه دانشجویان را به وسیله

تواند از زمان و منابع برای دهد که شرکت بیمه میاین تحقیق نشان می .افزایش دهند RMIهای برنامه

های روزمره انگیزه نیروی کار بخصوص دانشجویان با اطالعات بیشتری از فعالیت وبرانگیختن عالقه 

 .کارکنان بیمه بهره گیرد

شود که از تعدادی کارمند برای پرکردن بحران نیروی مستعد به یک سناریوی اقتصادی گفته می

از سال  گفته شد، (9000) 2طور که در مقاله مک کیسنیهمان. شوداین خالء و نیاز صنعت استفاده می

درصد افزایش یافت اما در همین  92ساله به باال در امریکا به  22تعداد کارگران سنین  9000 تا 9004

که کمبود نیروی مستعد خاص حالی در. درصد افزایش یافت 3 ساله تا 88 تا 33دوره تعداد کارگران 

 طبق مقاله مک کیسنی .ده استنمادین ش صنعت بیمه است اما این کمبود در این صنعت برجسته و

درصد افزایش یافت که در  82سال اخیر به بیش از  00سال طی  22تعداد کارگران بیش از ( 9000)

                                                           
1. Hamilton,  et al, 2003 

2. Gardner et al, 2013 

3. Carson, et al, 2010 

4. Gustavson, and Trieschmann, 1997 

5. McKinsey and Company, 2010 
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 مک کیسنی و .درصد افزایش یافت 08 سال تا 22تعداد کارگران بیمه بیش از  طول همین دوره،

ای از صنعت بیمه مثل بخش ویژههای که کمبود نیروی مستعد در بخش نشان دادند( 9000) همکاران

این اطالعات باعث شد  .نویسی چشمگیر استپذیره بخش بیمه نامه و و بخش بازرگانی، صدور بیمه،

-صورت بی دهیم که درهمین اساس پیشنهاد می که برخی این کمبود را نوعی بحران قلمداد کنند و بر

 (.90020 ولز،) شوددهه بعد دوچندان میمسایل و مشکالت صنعت بیمه در  توجهی به حل این بحران،

چالش کلیدی در رابطه با رفع کمبود نیروی مستعد در صنعت بیمه سه مقاالت مختلف نشان دادند که 

 (.90099 مک کوال، کول و) وجود دارد

توسط بنیاد آموزش بیمه گریفث و مک  9000سال  شهرت صنعت بیمه است که تا اولین چالش،

کمتر از  مانع اصلی در جذب نیروی مستعد عموماً .مورد توجه قرار گرفت( 9000) کیسنی وهمکاران

کند که صنعت بیمه شهرت نگاه افراد به صنعت بیمه است و شواهد و قرائن از این نگرش حمایت می

انجام شد  (9000) برای مثال پایشی که توسط مک کیسنی و همکاران. دست داده است خود را از

های موفق و رتبه شرکت .باشدصنعت بیمه از بدترین نتایج عملکرد صنعت بیمه مینشان داد که شهرت 

دومین چالش در رابطه با  .های بیمه را شامل نشدالتحصیالن، شرکتپیشرفته برای بکارگیری فارغ

های شغلی در موزان از فرصتآدانش درک محدود دانشجویان و کمبود نیروی مستعد در صنعت بیمه،

-کردن دانش منددهند که عالقهشواهد نشان می (.9000 مک کینستی و کمپنی،) استاین صنعت 

دشوار  سوادی و درک پایین از مشاغل بیمه بسیار سخت ودالیلی مثل کمه آموزان به صنعت بیمه ب

 (. 9000 ،3کوری و همکاران)است 

یمه با ارایه دروس دهند که عالقمند کردن دانشجویان به صنعت بهمچنین دیگر شواهد نشان می

RMI های علوم بازرگانی اجباری شود و هنوز بیشتر این دروس در دانشکدهو علوم واقعی انجام می

 باشدکمبود افراد مستعد تربیت شده می چالش سوم مربوط به کمبود نیروی مستعد در صنعت، .نیست

را در دروس خود ارایه  RMIها موضوعات که بیشتر دانشگاهحالی در(. 9000 مک کینستی و کمپنی،)

ها این برنامه. ها برای پاسخ به نیازهای صنعت کافی نیستدهند اما حضور دانشجویان در این برنامهمی

                                                           
1. Wells,2009 

2. Cole and McCullough, 2012 

3. Cory ,et al, 2007 
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های التحصیل شدن از برنامهفارغ دانند امادرصد می 000اغلب نرخ استقرار دانشجویان را نزدیک به 

RMI  کننده مجبور است بیمه .کندبه کارمندان برطرف میدرصد از نیاز صنعت بیمه را  02 تا 00تنها

 به عالوه ولز .اختصاص دهد RMIهای غیر بکارگیری برنامه منابع بیشتری را به آموزش کارکنان و

 RMIهای غیر متذکر شدند که نرخ ماندگاری کارکنان در برنامه( 9009) کوالمک و کول و( 9002)

دهد شواهد نشان می. التحصیل شدندفارغ RMIهای ه از برنامهتواند کمتر از دانشجویانی باشد کمی

که صنعت بیمه به این نتیجه رسیده است که رفع مشکالت مربوط به کمبود افراد مستعد در این صنعت، 

هایی با مضمون جلسه نشریات و کنفرانس. باشدبخش الینفکی از پویایی صنعت بیمه در بلندمدت می

ه ب ماًئدهد که این صنعت داای تحت نظارت بنیاد آموزش گریفث نشان میمهآموزش بیمه و مشاغل بی

هایی همچنین سازمان .باشددنبال افزایش آگاهی و ارایه راهکارهایی برای رفع کمبود نیروی مستعد می

و عوامل مستقل و دالالن امریکایی پیوسته منابعی را برای رفع کمبود نیروی مستعد  CPCUمثل جامعه 

مطالعات علمی بر کمبود نیروی مستعد و موضوعات مربوط به  .دهنددر این صنعت اختصاص می

برای مثال  .ای تاکید کردندهای موثری از آموزش بیمه و عالقه دانشجویان به مشاغل بیمهروش

جذابیت این  .درا مورد بحث قرار دادن RMIیک درس تلفیقی از ( 9000) 0ارانهمک کارسون و

به ( 9002) همکاران نلیسون و .کمک کند RMIتواند به بازاریابی دروس دروس برای دانشجویان می

تقاضای بیمه  تواند به مدیریت خطر وتشریح مطالعه خارج از دروس بیمه پرداختند که این روش می

جزئیات درس مدیریت خطر ( 0224) 9همچنین وارفل .هی از دانشجویان کمک کندبرای جذب گرو

این زمینه  این پژوهش به افزایش اطالعات در .کمک نمود RMIرا توضیح داد و به پویایی برنامه 

 RMIهای ها و دورهمند کردن دانشجویان به برنامهها برای عالقهتوان روشکه میکمک کرده بطوری

ها برای های بیمه به کمبود افراد مستعد و روشتحقیقات علمی مربوط به نگرش شرکت .را معرفی کرد

 و( 9009) 3همکاران بلیچ و محققانی همچون گاردنر و همکاران،. شدت افزایش یافته تقلیل آن ب

ن دو پایش همکارا گاردنر و. این رابطه مطالعاتی را انجام دادند در( 9003) همکاران هامیلتون و

-نفره از دانشجویان در برنامه استخدام زنان و گروه اقلیت که در برنامه 09 تا 00جداگانه از یک گروه 

                                                           
1. Carson, et al, 2010 

2. Warfel, W. J., 1998 

3. Bleich, , et al, 2012 
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ها بواسطه تعدادی از نام کردند را انجام داد و متذکر شد که این برنامههای علم آمارگیری ثبت

لتحصیل را به شغل بیمه مورد اهمکارانش نگرش دانشجویان فارغ بلیچ و. ها موفق شناخته شدآزمون

اعضای بیمه  بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که کارآموزی در شرکت بیمه و تماس با کارکنان و

عوامل ( 9000)به عالوه کازی  .تاثیر بسزایی بر تمایل دانشجویان به انتخاب شغل کارمند بیمه دارد

ل حسابداری مورد تحقیق قرار داد که این اثرگذار بر ارجحیت دانشجو را در انتخاب دروس و شغ

مطالعات نشان دادند دانشجویانی که  .شدت با بحران کمبود نیروی مستعد مواجه شده استه رشته ب

-کنند که رشته حسابداری فرصت خوبی برای اشتغالتمایل به کار در رشته حسابداری دارند تصور می

ها رشته حسابداری ندارند معتقدند که سایر رشتهزایی است اما دانشجویانی که تمایل به کار در 

و ( 9003) 0محققانی مثل آلروف. های شغلی بیشتری دارند و از سختی کار کمتری برخوردارندفرصت

های نشان دادند که عوامل متفاوتی بر تمایل دانشجویان به انتخاب رشته( 9002) 9مالگاوی هو و بارنی

 . گذاردمختلف تاثیر می

مرتبط نشان داد که تعریف نادرست و اطالعات غیردقیق  های بازرگانی وخارج از رشتهمطالعات 

 .شوددر مورد مشاغل به دانشجویان ارایه می

های بیمه کم شدن شهرت شرکت مهمترین چالش در رفع کمبود افراد مستعد در صنعت بیمه،

 .باشدحیاتی میهای بیمه برای رفع این کمبود، گاهی بهتر از شرکتآاست و درک و 

کاهش اطالعات ناموزون بین کارکنان بخش  های بیمه،ها برای درک بهتر از شرکتیکی از روش

صنعت بیمه دارای مزایایی است که معتقدیم اگر نیروهای مستعد  .بازاریابی بیمه و صنعت بیمه است

 .شودر و تحول میها به این صنعت دستخوش تغیینگرش خارج از صنعت بیمه بدرستی شناخته شوند،

شدت معتقدند که شغل آنها مزایای زیادی دارد مثل ه برای مثال کارکنان و متخصصان صنعت بیمه ب

نویسی یا ای مثل پذیرهبه عالوه مشاغل بیمه .جذابیت کار و رشد فکری زندگی، تعادل کار و

ما معتقدیم که بیان  (.90028 فار و شاتکین، ،90003 کارتز،) شوندبندی میدرستی رتبهه آمارگیری ب

تواند به درک آنها از صنعت بیمه و تقلیل کمبود های صنعت بیمه برای نسل بعدی کارمندان میمزیت

                                                           
1. Al-Rfou., 2013 

2. Malgwi Howe, and. Burnaby, 2005 

3. Kratz, 2001 

4. Farr and Shatkin, 2009 
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باشد که معتقدند می( 9003) همکاران این پیشنهاد مطابق با نظر هامیلتون و .نیروی مستعد کمک کند

این  .دارد RMIعالقه آنها به مشاغل  درک و متخصصان بیمه اثر مثبتی بر تعامل دانشجو با کارکنان و

دهد که شغل حسابداری در کاهش های ادبیات حسابداری سازگار است نشان مینتیجه که با یافته

 آیسیپا،) های شغلی موفقیت زیادی کسب کرده استها و دورهکمبود نیروی مستعد با برگزاری برنامه

90040.) 

 

 وکار پرخطرکسب

کار و اعضای صنعت بیمه قبل و بعد از کسب دانش و آگاهی از عملکرد و اقدامات برای درک نیروی 

ها در تواند به افراد و شرکتصنعت بیمه می. شودهای صنفی کسب میصنعت بیمه مجوز انجمن

 .بحرانی کمک کند و فرصتی را برای رشد و رضایت شغلی فراهم نماید شرایط سخت و

 

 :مهبی نقص دانش در مدیریت خطر و

مدیریت خطر و موارد مرتبط، درک نوعی ابهامات  های بیمه،گیری در حوزهتصمیم کلید تحلیل و

این ابهام کمتر شناخته شده و بسیار . شوداین نوع ابهام با استفاده از احتمال مشخص می .تصادفی است

این . پویا استهای پیچیده و نقص دانش ناشی از محیط .نتیجه نقص دانش و کم آگاهی است مهم،

ها نقص دانش موجب ناتوانی در تشخیص گزینه .باشددقتی و محاسبات تقریبی همراه مینقص با بی

های احتمالی را دریک محدوده یا فاصله توان نمونه پارامترها و مقیاسدر نقص دانش می .شودمی

فازی گفته  نامشخص، به این درجه .توان به حدود این فواصل اعتماد کردمی معموالً. مشخص کرد

 .بیمه درک کرد گیری را در مدیریت خطر وتوان فرایندهای تصمیمبا مطالعه فازی بهتر می .شودمی

یک چارچوب برای تحلیل فازی به ما در اتوماتیک  .شودگیری بهتری میاین درک موجب تصمیم

 . کندیبهبود تصمیمات سالم در شرایط واقعی کمک م کردن فرایندهای استنباطی و
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 : ترویج دانش ناقص

های ای از گزینهاین توابع دامنه. شودنوع ابهام مربوط به فازی با استفاده از توابع عضویت مشخص می

گیری اندازه یکعضویت معموال با مقیاس پیوسته از صفر تا . دهدای اطمینان نشان میقطعی را با درجه

که حالی هاست درعضویت یک گزینه از مجموعه گزینهنشانه اطمینان کامل به  0 عضویت. شودمی

شود که از عضویت دانش کامل با گزینه جدیدی نشان داده می. عضویت صفر نشانه عدم اطمینان است

ها گفته اطالعی به عدم توانایی در تشخیص گزینهبی. ها صفر هستندبرخوردار است و سایر گزینه 0

 در شرایط زندگی دانش ما معموالً. دهندرا نشان می 0عضویت  هادر این صورت همه گزینه. شودمی

شوم و یکی از دوستانم درجه هوا به طور مثال من از منزل خارج می .تاحدودی بین ناقص و کامل است

کند اما بنا به تجربه، من هوا را خنک عدم دسترسی به دماسنج، دانش مرا محدود می. پرسدرا از من می

 .کنمتوصیف می

دهد که واژه خنک را به دمای هوا در فصل بهار در توابع عضویت فازی و دقیق را نشان می 0شکل

تعریف دقیق شامل اطالعات بسیار دقیقی است که با خواندن درجه . دهدایالت نیوانگلند نسبت می

ماالت ای از احتبه عبارت دیگر لغت فازی دامنه. شودیا شنیدن گزارش هواشناسی کسب می دماسنج و

درجه  32دمای کمتر از . درجه اشاره کرد 22تا  82توان به دمای بین شود به عنوان مثال میرا شامل می

درجه منسوب به  80 خط مرزی یعنی دمای. کنددرجه لغت خنکی را توصیف نمی 02از  و باالتر

ت فازی حاوی عبارا .شوندبندی میراحتی طبقهه دهد این دماها بعضویت جزئی است که نشان می

اینکه بدانید هوا سرد است به شما کمک . باشدمورد ویژگی دنیای پیرامون می اطالعات مفیدی در

. گیری تاثیر بگذاردتواند بر تصمیمدرجه ابهام می. های مناسبی بپوشیدکند که در آن روز لباسمی

 20من با درجه  .م دهددرجه انجا 20گیری دمای شاید دوست من بخواهد آزمایشی را برای اندازه

شود که دوست مرا دچار درجه حداقل یک دمای احتمالی محسوب می 82شود اما درجه قانع می

توابع عضویت . تواند به او در کسب اطالعات دقیق کمک کندتنها دماسنج می. گمراهی کرده است

نویس توان از یک پذیرهبرای مثال می. آیدهای مستقیم از انسان بدست میفازی معموال با طرح پرسش

های ضرر و زیان با مفهوم کمترین نسبت برای مشاغل بیمه این سوال را مطرح کرد که کدام نسبت

 .معنای عضویت ذهنی نیست با توجه به تجارب فردی، .خاص تناسب دارد
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را با  این ارتباط یک ابزار است بدین معنا که ما توابع عضویت .عضویت با واقعیت ارتباط دارد

همیشه یک رابطه بین  در طرح توابع عضویت،. کنیماستنباط دنیای پیچیده و مبهم قضاوت می

به  .توان اشتباه بودن آن را ریسک کردبا ذکر شرایط مبهم می. حقیقت وجود دارد خصوصیات و

بینی شدرجه پی 020 تا 20 به طور مثال فردا درجه هوا بین) تندـعبارت دیگر اظهارات کلی مبهم هس

-ات موجود میـمبنای اطالع ای فازی توازنی بین خصوصیات و حقیقت و برـهمجموعه(. شودمی

فازی با  برای مثال سیستم طبقه. های اتوماتیک برای تولید توابع عضویت فازی وجود داردروش. ندـباش
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عات محدود و ساختار ها با استفاده از اطالاین سیستم. شوندهای بهینه ساخته میاستفاده از تکنیک

نمادهایی از دانش ناقص با استفاده از  .هدفمند، قادرند نمادهای فازی را متناسب با شم انسان تولید کنند

  .                      شوندزیستی ساخته می هوش محاسباتی و

 

 :استنباط فازی

-دهیم به عنوان مثال مدیران خطر میدر زمینه مدیریت خطر و بیمه، استنباط را با مفاهیم فازی انجام می

با بیمه کردن خسارات . صحیح از احتمال اندکی برخوردار است های خوب وگویند که فزونی استنباط

را ( های بیمه کنندهادعای خسارت به عالوه هزینه)بار توان جلوی خسارات زیانها میضرر و زیان و

که تاثیر معناداری بر امور سیار مطلوب است بطوریاستفاده از بیمه برای خسارات ناگهانی ب. گرفت

تر این فرایند با متغیرهایی پیچیده. مشخص نیست آستانه بین خسارات ناگهانی و مکرر  دقیقاً. مالی دارد

برای مثال عالوه بر اثرات مالی استنباط بر سازمان، مدیران  .کنندشود که تشخیص دقیق را فراهم میمی

های قابل استنباط را محدود بینی نمایند یعنی مفهوم فازی گزینهمه شونده را پیشباید واکنش بی خطر

 .توانیم مفهوم فازی را با توابع عضویت رسمی و ترویج کنیمما می. کندمی
 

 
های قابل استنباط بکار دهد که درمورد گزینهیک عضویت را برای احتمال نفوذ نشان می 9شکل

توان تصمیمات کارشناسی می بازنگری مقاالت و مطالعات انجام شده و از طریق مصاحبه،. رودمی
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با استفاده از دفعات خسارات تحمیل شده بر فرد یا سازمان، تابع فازی . اطالعات مطلوبی را کسب کرد

توجه کنید که مدل فازی . دهدهای قابل استنباط با درجات متفاوت خوبی را نشان میای از گزینهدامنه

این مدل  .کمتر خوب را بشناسیم آل یعنی فقط خوب وهای ایدهتوانیم گزینهاست که ما نمیبدین معن

کنیم زمانی ما از احتمال فازی استفاده می. وجود دارند( تصادفی و فازی)دهد که دو نوع ابهام نشان می

استفاده از واژگانی معموال احتماالت فازی با  .گیری دقیق احتماالت نباشیمکه قادر به سنجش یا اندازه

استفاده از احتماالت زبانی پاسخی طبیعی به  .شوندغیریحتمل یا شانس اندک بیان می مثل احتمال کم،

. شناخت طبیعت فازی دنیای پیرامون دعوت به تفکر نیست ،با توجه به موارد فوق. باشدنقص دانش می

حقیقت تفکر نیست که ما . بهره گرفتتوان از این اطالعات پس می اگر اطالعات خوبی موجود باشد،

هدف محققان و . سازیمها را تا سطح دقیقی که براحتی قابل قضاوت نیست نمیها یا سنجشمدل

کارشناسان این است که برای کاهش نقص دانش تا حد امکان باید تالش کنیم اما باید بدانند که 

عقل زمانی کامل . شوددامنه تعیین می این حدود با پیچیدگی و پویایی. کاهش این نقص حدودی دارد

 .دود دست یابیمشود که به این حمی

 

نگرش مراجعین به تماس با متخصصان حوزه مراقبت از سالمت و سازمان بیمه تامین 

 اجتماعی

روزانه افراد زیادی با متخصصان حوزه مراقبت از سالمت و سازمان بیمه تامین اجتماعی در طول دوره 

دانش  درک و. کننداسکلتی ارتباط برقرار می - های عضالنیدلیل بیماریه ب مرخصی استعالجی

یک مطالعه گروهی در ایالت لینکوپینگ سوئد . ها و روابط بسیار کم استگونه تماسمراجعین از این

ساله بود که حداقل یک  38تا  92جامعه آماری شامل تمامی شهروندان . انجام شد 0242سال  در

 در. گردن درد یا شانه درد تجربه کرده بودند دلیل بیماری کمر درد،ه روزه را ب 94جی مرخصی استعال

مورد نگرش مراجعین به تماس با متخصصان، درک  سال بعد یک پرسشنامه در 00یعنی  0220سال 

اطالعات مربوط به مرخصی در . ماری توزیع شدآمیان جامعه  سالمت شخصی و سالمت روانی در

 . وری شدآو حقوق از کارافتادگی جمعدوران بیماری 

درمان حمایتی، دور درمانی و درمان  :بعد از تماس با متخصصان را نشان داد 3تحلیل عامل وجود 

های بیمه تامین اجتماعی و متخصصان مقایسه با مردان تماس خود را با سازمان زنان در. توانمندسازی
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پاسخ دهندگان با حقوق ازکارافتادگی نیت خود . کردندبیشتر جنبه حمایتی قلمداد  مراقبت از سالمت،

پاسخ دهندگان با مشکالت . را از تماس با سازمان بیمه اجتماعی، بیشتر حمایتی و توانمندسازی دانستند

روانی نیت خود را از تماس با متخصصان سالمت و سازمان بیمه، بیشتر دور درمانی قلمداد  – رواحی

شانه درد نیت خود را از تماس با متخصصان سالمت جنبه   به گردن درد ودهندگان مبتالپاسخ .کردند

 . توانمندسازی عنوان کردند

های هایی است که با مرخصییک دسته از بیماری( MSD)اسکلتی  - های عضالنیبیماری

رد های درمان و توانبخشی وجود دادامنه وسیعی از روش. بلندمدت و حقوق ازکارافتادگی ارتباط دارد

پیچیدگی  MSDدو مسئله مربوط به . ها در درازمدت وجود ندارداما امکان نمایش اثربخشی این روش

باشد زیرا متخصصان سالمت باید از دانش پزشکی عالیم و مشکل در یافتن درمان صحیح بیماری می

در اشکال  مسئله کلی، .خود برای درک باورهای مراجعین و اثرات اجتماعی آن استفاده کنند

های معموال ارزشیابی سالمت براساس شاخص. باشدهای درمان از نگاه مراجعین میارزشیابی روش

 - رفتار هیجانی یکی از ابعاد نگرش مراجعین،. گیردمتخصصان و مدیریت مراقبت از سالمت انجام می

نبود  درمان،از معایب فرایند  .باشدهای ارتباطی و همیاری آنها میاجتماعی متخصصان و مهارت

در . باشدارتباطات و همکاری بین متخصص و بیمار و بین متخصصان موسسات مختلف درمانی می

 :شودکشور سوئد مسئولیت درمان افرادی که در بستر بیماری هستند بین متخصصان مختلف تقسیم می

همه این  .متخصصان مراقبت از سالمت، مدیران موسسات درمانی و مدیران بیمه اجتماعی کارمند،

درک این افراد از  های اثرگذار بر طبابت برخوردار هستند وارزش ها، اهداف وها از سیاستمسئولیت

در روابط بین بیمار و  .شودها میاختالف بین گروه شان منجر به نوعی کشمکش ووظایف اصلی

-مدنظر قرار می متخصص سالمت، بسیاری از ابعاد مثل وضعیت سالمت بیمار یا نگرش او به درمان

. کندای از پاسخ منفی پزشکان را القا مییکی از مطالعات نشان داد که عدم سالمت بیمار نشانه. گیرد

مطالعه دیگر نشان داد که پزشکان زن مرخصی بیمار را صرفنظر از ویژگی بیماری و نگرش بیمار 

نتیجه  فرایند ارتباطات و جنسیت متخصص و بیمار در. دانندنسبت به صدور گواهی پزشکی مجاز می

های بینی کنندهتحقیقات نشان دادند که پزشک زن برای بیمار از پیش. درمان اهمیت بسزایی دارد

مطالعات مختلف بر ارزشیابی رضایت بیماران و . مهمی برای دریافت حقوق ازکارافتادگی است

گرش بیماران به تماس با فرایند به هر حال اطالعات زیادی درمورد ن. مراقبت از سالمت تمرکز کردند
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برخالف بیشتر مطالعات در مورد رضایت بیمار، سواالت این تحقیق بر مبنای . توانبخشی وجود ندارد

گاهی از چگونگی نگرش آ لذا دانش و .باشدعامی به سیستم مراقبت از سالمت می نگرش افراد

های پرخطر این گروه. باشدری میتماس با متخصصان ضرو های پرخطر به درمان وگروه بیماران و

باشد که هرساله به دفعات از مرخصی استعالجی استفاده روانی می - های روحیشامل زنانی با بیماری

از  ترکنند و بیماران مبتال به گردن درد، شانه درد یا کمر درد که سالمت عمومی آنها بسیار وخیممی

بنابراین سوال اصلی . ساله مبتال به کمردرد ضعیفی بودند 09بیمارانی است که در یک مطالعه پیگیری 

این پژوهش این است که آیا بین سطح مرخصی استعالجی یا نوع بیماری و نگرش بیمار به تماس با 

بینی درک بیماران از تماس با متخصصان و اما هدف این پژوهش پیش .ای وجود داردمتخصصان رابطه

سالمت عمومی و سالمت  گروه تشخیص، حقوق از کارافتادگی، ،تحلیل نگرش آنها نسبت به جنسیت

 .دباشروانی می

ها نشان داد که جنسیت بیماران بر ارزیابی سالمت آنها تاثیری ندارد گرچه برخی به طور کلی یافته

ها نسبت این پژوهش نوعی تفاوت جنسیتی را در نگرش. این زمینه گزارش شدند های متناقض دریافته

ای را اتخاذ شد که مردان با ورود به اجتماع یک نگرش مطالبهدر گذشته تصور می. نشان داد به تماس

های رفتاری ممکن است در این تفاوت .گیرندمی طلبی را فراکنند اما زنان نگرش یاری و کمکمی

دهند که مردان بیمار متخصصان سالمت و مدیران بیمه مرد را ترجیح می. نوع درمان تداخل ایجاد کند

دلیل ه مردان ب. دراین حوزه اشتغال دارند این بدلیل نگرش منفی آنها از ارتباط با زنانی است که اکثراً

منبع حمایت از افرادی که دوست . کنندحفظ اسرار خصوصی حمایت از متخصصان مرد را مطالبه می

ها نسبت به تماس با رشهای جنسیتی در نگتفاوت. باشدمتخصصان حوزه سالمت می یا همسر ندارند،

مقایسه با مردان حمایت بیشتری از  زنان در. هاستمتخصصان بدلیل تفاوت در درمان جنسیت

 .باشدهای درمان جنسیتی مینتایج این پژوهش موید لزوم روش. کنندمتخصصان را مطالبه می

 

 حقوق از کارافتادگی

مقایسه با افرادی که به سرکار  از کارافتادگی دردهندگان با حقوق در رابطه با نتیجه توانبخشی، پاسخ

. خود بازگشتند، تماس با مدیران بیمه اجتماعی را از نوع حمایتی و توانمندسازی فرض کردند

بازگشت افراد به سرکار نتیجه درمان و توانبخشی موفق بود اما برای بیمارانی که از حقوق 
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-های مشابه یا بهرهعالیم و مالقات افراد در موقعیت د ومند شدند بهبود و تسکین درازکارافتادگی بهره

افرادی با حقوق از کارافتادگی تا حدی احساس کردند که بیماری آنها . گیری از مزایای بیمه بود

افراد با حقوق از کارافتادگی . کندجدی است و این حس حمایت و توانمندی را در آنها تشدید می

 .های شخصی استرند که این نشانه شانس زیاد آنها برای تماستماس زیادی با مدیران بیمه دا

 

 های روانیبیماری

نگرش افراد مبتال به بیماری روانی نسبت به تماس با متخصصان سالمت و مدیران بیمه دیر درمانی 

 کنند واست که دلیل این است متخصصان این بیماران را بدلیل سطوح متفاوت تخصص دیر درمان می

موضوع مربوط به . متخصصان در حوزه روانپزشکی تمایلی به حل مشکالت این بیماران نداردیا 

بیماران مبتال به عالیم . کندپریشی کمک میسالمت روانی به ما در شناخت بیماران مبتال به عالیم روان

عادی پریشی را گزارش داده و از سبک دلبستگی غیرفیزیکی ناگفته سطوح باالیی از عالیم روان

دلیل دیگر وجود برخی بیماران . گذاردبیمار تاثیر می - استفاده کرده که احتماال بر روابط متخصص

پریشی ناشناسی برخوردارند که های رواناجتماعی و یا بیماری - روانی است که از مشکالت هیجانی

هایی است که زندگی تپریشی از جمله موقعیبیماری روان. گذاردمی بر ارتباطات و نگرش آنها تاثیر

همین مسئله دلیل فاصله  و بیمار سعی دارد خود را مخفی کند و دسازپیچیده می دشوار و را سخت و

 .دوری از متخصصان است گرفتن و

 

 شانه درد / تشخیص گردن درد

توانمندسازی را های افراد مبتال به گردن درد یا شانه درد بیشتر از افراد مبتال به کمر درد درمان اخیراً

-دنبال حمایت، مراقبت و درمان بیشتری میه این بیماران ب .دهندتوسط متخصصان سالمت ترجیح می

در اولین مطالعات از همین گروه مشاهده شد که افراد مبتال به گردن درد یا شانه درد درک . باشند

افراد مبتال به گردن درد  دهد کهاین یافته نشان می .کمتری از سالمت و مشکالت جسمی خود دارند

آنها  کنند وامراض بیشتری را نسبت به افراد مبتال به کمردرد تجربه می سال مشکالت و 00طول  در

دهد که ها از این یافته نشان میبرداشت. توانمندی خود را در تماس با متخصصان سالمت احیا کردند
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شود و این گروه از بیماران تشخیص داده میبیماری گردن درد یا شانه درد توسط متخصصان سالمت 

 .  اعتماد و انتظارات کمتری از شیوه درمان متخصصان دارند

 

 نتیجه

یکی نشات گرفته از تصادفی بودن که با . گیری در زمینه مدیریت خطر تابع دو نوع ابهام استتصمیم

ت که نتیجه دانش ناقص باشد، ابهامی اسشود و دیگری که کمتر شناخته شده میاحتمال مشخص می

این  .توان با استفاده از توابع عضویت رسمی کردشود را میچنین ابهامی که فازی نامیده می. باشدمی

فرایند  .دهندتوابع روابط تقریبی بین مفاهیم فازی و خصوصیات عددی دنیای واقعی را نشان می

اتوماسیون درک عمقی از این فرایند را . شوندکارشناسی اجرا می استنباط فازی با استفاده از سیستم

های اخیر در زمینه پیشرفت .کندسریع دانش کارشناسی شده فراهم می همراه با سکویی برای نشر

. های کارشناسی مفید توانمند ساخته استهای عصبی مصنوعی ما را در بکارگیری سیستمشبکه

های واقعی است که تفکر کارشناس را یریگهای کارشناسی فازی نوعی ابزار کمکی در تصمیمسیستم

 .  کنددر زمینه مدیریت خطر و بیمه فراهم می

کند یعنی متخصصان بسته به جنسیت و سالمت، درمان متفاوتی اما عکس این موضوع نیز صدق می

 حقوق از بین نگرش مراجعین به تماس با متخصصان و جنسیت،. کنندرا به بیماران تجویز می

 . ای وجود داردنها رابطهآتشخیص بیماری و سالمت روانی  کارافتادگی،
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