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اصغر آقایی ،1محمدعلی اکبری ،2رضا طاهر باوفا
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تاریخ دریافت1331/67/60 :
تاریخ پذیرش1331/68/26 :
چکیده
مطالعه حاضر باهدف بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا صورت گرفته است .روش
تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و به لحاظ روش توصیفی  -پیمایشی میباشد .جامعه آماری رانندگان
خودرویی به تعداد  156نفر از ردههای صفی و ستادی ناجا از استانهای تهران بزرگ (فاتب) ،آذربایجان
غربی ،سیستان و بلوچستان ،مازندران ،هرمزگان ،انتخابشده و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران  168نفر
در نظر گرفتهشده است .پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ  6/310محاسبهشده و نتایج
حاصل از پاسخ به سؤاالت حاکی از آن است که در بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا
مؤلفه امنیت شغلی با میانگین  1/55دارای بیشترین تأثیر و ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب با میانگین 1/51
دارای کمترین تأثیر در بین مؤلفههای بیمه خودرویی میباشد .جهت پاسخگویی به سؤاالت از آزمون  tتک
نمونهای استفادهشده است
یدواژهها :بیمه ،امنیت شغلی ،انگیزه ،عملکرد ،رانندگان ناجا

کل

 -1استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین
 - 2عضو هیئتعلمی دانشگاه علوم انتظامی
 - 3کارشناس ارشد آماد و پشتیبانی
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مقدمه و بیان مساٌله

د ر اواخر قرن نوزدهم ،خودرو با پیام رفاه و آسایش به زندگی انسانها وارد شد ،ولی از همان
روزهای نخست همگان دریافتند که این میهمان ناخوانده ،همسفر نامهربانی نیز به همراه دارد که
با رعایت تمامی تمهیدات و رعایت اصول ایمنی ،نمیتوان از مضرات آن خالص شد به همین
دلیل ،بیمه خودرو مطرح شد .از اوایل قرن  2666میالدی ،بیمه خودرو را میتوان ازجمله
رایجترین بیمههایی به شمار آورد که مردم با آن سروکار دارند .بیمههای خودرو به دلیل افزایش
روزافزون غرامتهای پرداختی به اشخاص ثالث ،افزایش هزینه خسارت ،توسعه نامناسب جادهها
در مقابل رشد وسایل نقلیه و افزایش تعداد خسارتها ،برای بیمهگران ،امر مطلوبی به شمار
نمیآید .باوجوداین باید در نظر داشت که بیمه خودرویی کلید بیمههای دیگر است و عملکرد
شرکتهای بیمه در این رشته به هر شیوهای که باشد ،دیگر رشتهها را تحت تأثیر قرار میدهد.
بهعبارتدیگر  ،بیمه گران با عملکرد صحیح و شایسته در این رشته ،هم توجه مشتریان را به دیگر
کاالهای خود جلب میکنند و هم با نشان دادن مزیتهای بیمه و فراهم آوردن آسایش خاطر
دارندگان منابع مادی و سرمایهای ،بستر مناسبی برای توسعه اقتصادی مهیا میکنند .بیمه خودرو
نیز در میان سایر انواع رشتههای بیمه ،ویژگی خاصی دارد و مردم در مقابل افزایش حق بیمه
خودرو حساسیت بیشتری دارند .بیمه خودرو با خصوصیات ذکرشده عمالً یک مشکل سیاسی
اجتماعی تلقی میشود و در کشورهای پیشرفته صنعتی ،سازمانهای ذیربط (نماینده
بیمهگذاران  ،اتحادیه بیمه گران ،کانون وکال و حقوقدانان و نمایندگان دولت) در جهت حل مسائل
فنی و سیاسی با دیدگاههای مختلف ،رودرروی هم قرار میگیرند.
نیروی انتظامی با عنایت به حوزه فعالیت آن در گستردگی جغرافیایی وسیع تا دورترین و
محرومترین نقاط اجتماعی ایران اسالمی ،ملزم به ارائه خدمات به مردم (حضور فوری و بهموقع
درصحنه) و همچنین انتقال بهموقع و مستمر اقالم آمادی به ردههای زیرمجموعه (واحدهای
تابعه) در مبحث نیروهای ستادی میباشد.
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عملکرد رانندگان ناجا یکی از مهمترین عناصر حیاتی هر سازمان میباشد و نقش آن در انجام
مأموریتها و رسیدن به اهداف سازمانی و انجام بهموقع مأموریتها بر کسی پوشیده نیست .یکی
از مشکالت عمده و مطرح رانندگان ،رضایت شغلی ،امنیت شغلی و عدم پرداخت خسارت بیمه
متناسب با عملکرد آنها می باشد .ناجا در بحث بیمه بدنه پرداخت بیش از  366.666.666ریال
را ،منوط به دستور هیئترئیسه و میداند و یا در مبحث بیمه باربری هیچگونه تضمین و پرداختی
ندارد که این امر باعث پایین آمدن امنیت شغلی و زیانهای جبرانناپذیر و بیرغبتی سایر
رانندگان قانونمند شده است ،بهطوریکه کارکنان ناجا در تحویل گرفتن خودرو مشکل داشته و
حتی کارکنانی که بهعنوان راننده در سازمان استخدام شدهاند نیز کار دفتری را ترجیح داده و
ردهها برخالف دستورالعملها از رانندگان وظیفه ،برای خودروها استفاده مینمایند وحتی چند
وسیله نقلیه به یک راننده تحویل می دهند که به این دلیل ،آمار تصادفات و شکست مأموریتها
افزایش پیداکرده است .سؤال اساسی تحقیق آن است که :تأثیر بیمه خودرویی در افزایش عملکرد
رانندگان ناجا به چه میزان میباشد؟
مبانی نظری

بیمه خودرویی :قرارداد بیمه ،قراردادی است که بهموجب آن یکطرف قرارداد (بیمهگر)
متعهد میشود که در قبال دریافت یک حق بیمه قطعی یا برآوردی ،در صورت وقوع حادثهای که
هدف قرارداد پوشش دادن به ریسک آن است .مبلغی بهطرف دیگر (بیمهگذار ،یا طرف سوم)
بپردازد( .کریمی.)211 :1388 ،
بیمههای خودرو به سه گروه اصلی به شرح زیر تقسیم میشوند:
الف -بیمه بدنه
ب -بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی (شخص ثالث)
ج -بیمه حوادث راننده (مازاد اختیاری)
عملکرد :به انجام عملی که قابلمشاهده و اندازهگیری باشد ،اطالق میشود .در حقیقت عملکرد
نتیجه عمل است .واژهای است که مفهوم فعالیت برای انجام کار و نتیجه آن فعالیت را یکجا در بردارد.
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(آرمسترانگ .)18 :1385 ،تبدیل یادگیری به رفتار آشکار (رضائیان ،)28 :1336 ،نتیجه یادگیری
است ،نه خود یادگیری .به رفتارهای بالفعل و قابلمشاهده و اندازهگیری "عملکرد" گفته میشود
(فرمیهنی فراهانی.)258 :1336 ،
رانندگی وهدایت صحیحخودرو:بهطورکلی سه نوع رانندگی وجود دارد که عبارتاند از
رانندگی حرفهای (رعایت اصول و فنون رانندگی در شرایط مختلف) ،رانندگی تدافعی (پیشبینی
موقعیتهای خطرناک و اشتباهات دیگران) و رانندگی تهاجمی یا راهبردی (راندن ماشین پلیس و
فنون مرتبط با تعقیب سوژه و گریز از محاصره) .یکی از مهمترین خطراتی که امروزه افسران پلیس و
نمایندگان قانون با آن مواجه هستند خودروهای گشت زنی آنهاست( .حجازی)2 :1383 ،
در کشورهای صنعتی جهان خودرو ،چه ازلحاظ فناوری و چه ازنظر اجتماعی ،اهمیت بسیاری
دارد .خودرو در اجتماعات امروز ،حلّال بسیاری از مشکالت است و فاصلهها را کم و در تسریع
کارها کمک میکند و زندگی بدون خودرو در این عصر ،حتی لحظهای غیرقابل تصوّر میباشد،
ولی مسائل و مشکالتی را هم در پی داشته ،که از آن جمله میتوان به آلودگی محیطزیست ،و
تلفات انسانی و مالی اشاره کردکه  2615به معضلی بزرگ تبدیل و بشر امروزی را دچار
اضطرابها و نگرانیهای اجتماعی و روانی کرده و مشکالتی به وجود آورده است .امروزه بررسی و
یافتن راهحل برای معضالت این وسیله نقلیه رفاهی و مسائل انسانی ،روانی و اجتماعی ناشی از آن
در اولویت بسیاری قرارگرفته است .دراینبین بیمه خودرو میتواند جبران بخشی از ضرر و
زیانهای مالی را تأمین نماید .از سویی سازمانهای نظامی و انتظامی به جهت خصوصیات ویژه و
مأموریتهای خاص خود نیاز بیشتری به وسائل نقلیه و (بیمه خودرویی) دارند ،و این حمایت
بیمه ای مناسب و بموقع میتواند باعث تداوم مأموریتهای صفی و ستادی گردد .با توجه به قلمرو
و تنوع مأموریتهای نیروی انتظامی ،نقش حساس ناجا در جامعه ،گستردگی جغرافیایی و
پراکندگی یگانها ،همواره جابجایی اقالم و تجهیزات و ذخیرهسازی آنها امری اجتنابناپذیر
میباشد .عملکرد رانندگان ناجا یکی از عناصر حیاتی هر سازمان میباشد و نقش آن در انجام
مأموریتها و رسیدن به اهداف سازمانی بر کسی پوشیده نیست .انجام بهموقع عملیات واحدهای
 03

بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

صفی و ستادی و پشتیبانی از یگانها بهصورت مطلوب ،نیازمند رانندگان با عملکرد باال است .آماد و
پشتیبانی به جهت مأموریت اصلی آنکه پشتیبانی از ردههای ناجا (صفی و ستادی) در زمان و مکان
مناسب و باکیفیت مطلوب میباشد ،میتواند با مدیریت ترابری ،عالوه بر پشتیبانی واحدهای صفی
(عملیاتی) ،اقالم آمادی را به سرعت و دقت باال در اختیار ردههای نیازمند به پشتیبانی قرار دهد.
الگوی مفهومی تحقیق

با عنایت بهمرور مبانی نظری تحقیق ،چارچوب مفهومی تحقیق در قالب بعد ،مؤلفه و شاخص
به همراه منابع پشتیبانیکننده ترسیم و ارائه گردیده است .و برای طراحی الگوی مفهومی تحقیق
ابتدا ابعاد ،مؤلفه ها و شاخصهای تحقیق یقین شده است .بنابراین الگوی مفهومی ،این تحقیق با
چهار بعد و  12مؤلفه و  35شاخص تشکیل گردید .الگوی مفهومی بر اساس مرور مبانی نظری
تحقیق تهیه و در این الگو تالش گردیده ضمن بررسی روابط بین بیمه خودرویی و مؤلفهها و
شاخصها در عملکرد رانندگان ،مجموعهای از شیوههای مدیریتی نیز برای کمک به آن ارائه شود
تا هر چه بیشتر و بهطور همزمان خود را با الگوهای ناب ،چابک و انعطافپذیر هماهنگ و تنظیم
نماید.
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جدول الف :چارچوب مفهومی بیمه خودرویی
مفهوم

ابعاد

مؤلفه
ها

رانندگی حرفهای

شاخصها


یبانیکننده

منابعپشت

 .1حذف دریافت افت خودرویی در سانحه تصادفی که راننده ناجا
مقصر باشد
 .2افزایش میزان مأخذ ریالی تصادفات درونسازمانی در معرفی
راننده به دادسرای نظامی

آقایی ،1388 ،ص 167
اوترویل ،1383 ،ص 25
ایران ،1336 ،ص 13
حجازی ،1383 ،ص 2
حجازی ،1383 ،ص 35
سام دلیری2611،
فریدون نژاد2615،
نجم آبادی ،1336 ،ص 200
آقایی ،1380 ،ص 168

(راهبردی)

رانندگی تهاجمی

نقش بیمه خودروئی در عملکرد رانندگان ناجا

رانندگی تدافعی

رانندگی و هدایت صحیح

دستباز ،1387 ،ص 187

 .1توانمندی الزم در کنترل و مهار خودرو برای کاهش خسارت
در تصادفات خودرویی
 .2تمرکز و استفاده از حواس مختلف در امر رانندگی

حجازی ،1383 ،ص 27
کشفی ابرقویی ،1383 ،ص 11
میرفخرایی ،1331 ،ص 52
کشفی ابرقویی ،1383 ،ص 11
کریمی ،1388 ،ص 211
پژوهشکده بیمه ایران ،1336 ،ص 10

نیاز ایمنی

 .1اعتمادبهنفس در تعقیب و گریز پلیسی
 .2اعتمادبهنفس در گریز از محاصره و راهبندان برای ممانعت از
ترور شخصیتها
 .3داشتن مهارت و اعتمادبهنفس در متوقف کردن راننده خاطی
توأم با آموزشهای مناسب

حجازی ،1383 ،ص 31
حجازی ،1383 ،ص 160
حجازی ،1383 ،ص 121
میرفخرایی ،1331 ،ص 58
عزیزی ،1382،آ.ص 30-33

 .1دارا بودن بیمه کامل ،حداکثر تأدیه خسارت خودروی تحویلی
به رانندگان

میرفخرایی ،1331 ،ص 58
مدیریت آموزش شرکت بیمه دی ،1336 ،ص 32
پارسائیان ،اعرابی ،1378 ،آ.ص 33-73

نیاز اجتماعی

ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب

 .2مصونیت رانندگان در برابر خطرات و تصادفات با بیمه مناسب

نیک گهر ،1331 ،ص 120
پارسائیان ،اعرابی ،1378 ،ص 75

عوامل بهداشتی

 .1تعلقخاطر به شغل ،همکاران و سازمان

صادقی ،1383 ،ص 33

 .2توجه همکاران به احساسات و عواطف رانندگان

اوترویل ،1383 ،ص 21

فراهم نمودن شرایط کاری مناسب برای رانندگان
 .2تحویل خودرو بدون نقص به رانندگان

عزیزی ،1382،ص 38
وهابی1385،

 .3مزایای مناسب بر اجرای مأموریتها
 .1تشویق رانندگان بدون تصادف در یک بازه زمانی
 .5حذف تنبیهات انضباطی راننده مقصر ناجا برای اولین بار

پارسا1332،
مدیریت آموزش شرکت بیمه دی ،1336 ،ص 32
(درستکار)1333،
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ادامه جدول الف :چارچوب مفهومی بیمه خودروئی
مفهوم

ابعاد

مؤلفهها


یبانیکننده

منابعپشت

شاخصها


شغلی

رضایت

 .1استفاده از خالقیت در کار رانندگی
 .2تداوم فعالیتها در کار رانندگی
 .3استفاده از بیمههای مناسب (جایگزین) برای تعمیر و
راهاندازی سریع خودروهای تصادفی ناجا

درشغل
مالی

احساسامنیت

 .1عدم تبعیض توسط مسئولین در بین رانندگان
 .2احساس امنیت رانندگان از بیمه خودرویی
 .3شرایط رفاهی مناسب برای رانندگان جهت جلوگیری
از اختیار کردن شغل دوم

گالبی ،1370 ،ص 51 ،55
ایزدی1333،
سهرابی1385 ،

جابجاییکمتر

 .1تمرکز شغلی برای ایجاد تخصص و خبرگی
 .2وجود ارتقاء جایگاه شغلی در شغل راننده
 .3عالقهمندی به کار رانندگی با تحویل خودروسازمانی
مشخص در طول خدمت ،صرفاً به یک راننده

نیک گهر ،1381 ،ص 120
سلطانی1336،
وهابی1385،
پارسا1332،
(تاجیک ،1383 ،ص )00
ماهنامه تدبیر -سال یازدهم -شماره 165
(درستکار)1333،

امنیتشغلی
نقشبیمهخودروئیدرعملکردرانندگانناجا

عاطفی

 .1وفاداری رانندگان نسبت به محیط کار و جوسازمانی
 .2دوستان و همکاران خوب و ماهر در قالب سرنشین و
راننده کمکی
 .3محیط مناسب و آرام در حوزه خدمتی رانندگان

هنجاری

تعهدفردیوسازمانی

مستمر

 .1پرداخت حقوق و حق مأموریت متناسب با شغل
رانندگی
 .2رشد و ارتقاء دانش فنی رانندگان
 .3آموزش در راستای ایجاد قابلیتهای مهارتی رانندگان
 .1الزام به باقی ماندن رانندگان صرفاً بهعنوان راننده در
سازمان تا پایان عمر قانونی خودرو
 .2داشتن تعهد سازمانی رانندگان
 .3تغییر وضعیت رانندگان خودرو سنگین از خرید
خدمت به پایور پیمانی یا رسمی
 .1رضایت رانندگان خرید خدمت و پیمانی از شرایط
استخدامی خود
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سؤالاصلی

بیمه خودرویی به چه میزان در عملکرد رانندگان ناجا تأثیرگذار است؟
الهایفرعی
سؤ 

 بیمه خودرویی به چه میزان در رانندگی و هدایت صحیح خودرو توسط رانندگان کادر ناجاتأثیرگذار است؟
 بیمه خودرویی به چه میزان موجب ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب خودرو توسط رانندگانکادر ناجا میگردد؟
 میزان تأثیر بیمه خودرویی در امنیت شغلی رانندگان کادر ناجا به چه اندازه میباشد؟ بیمه خودرویی به چه اندازه در تعهد فردی و سازمانی رانندگان کادر ناجا تأثیرگذار است؟روش و نوع تحقیق

این تحقیق ازنظر هدف تحقیق کاربردی و به لحاظ نوع روش توصیفی – پیمایشی میباشد.
شیوه گردآوری اطالعات در این تحقیق از دو طریق مطالعات کتابخانهای و پرسشنامه محقق
ساخته میباشد .روایی پرسشنامه بهصورت طیف پنجدرجهای لیکرت و با استفاده از نظرات اساتید
و خبرگان حوزه بیمه خودرویی و عملکرد صورت پذیرفته است .ابزار گردآوری اطالعات
پرسشنامه و مصاحبه بوده است ،پایائی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ  6/310محاسبه
گردیده است که نشاندهنده این است که پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار است جامعه
آماری  156نفر از رانندگان در دسترس پنج استان (معاونت آماد و پشتیبانی فرماندهی انتظامی
تهران بزرگ ،معاونت آماد و پشتیبانی استان آذربایجان غربی ،معاونت آماد و پشتیبانی استان
سیستان و بلوچستان ،معاونت آماد و پشتیبانی استان مازندران ،معاونت آماد و پشتیبانی استان
هرمزگان) در سال  1331میباشد که حجم نمونه به تعداد  168نفر و بر اساس فرمول کوکران
محاسبه و تعیین گردید.
تجزیه و تحلیل نتایج

ابتدا آمار توصیفی مربوط به اطالعات جمعیت شناختی پاسخدهندگان (افراد نمونه) و
 03

بررسی نقش بیمه خودرویی در عملکرد رانندگان ناجا

همچنین وضعیت متغیرهای تحقیق با بهکارگیری جداول و نمودارها به نمایش گذاشتهشده و در
ادامه برای پاسخگویی به سؤاالت پژوهش از آمار استنباطی و از روشهای آماری و آزمونهای
متفاوت با استفاده از نرمافزارهای  SPSS 21استفاده گردید.
جدول  : 1شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع متغیرهای پژوهش
متغیر




رانندگی و ایجاد

شاخص

هدایت

انگیزه

صحیح

بهرهبردار


امنیت
شغلی

تعهدفردی عملکرد
وسازمانی

رانندگان

یمناسب
مرکزی
پراکندگی

میانگین

53/4

4/51

4/55

4/54

4/53

میانه

57/4

4/56

76/4

4/60

4/57

انحراف

7/3

4/1

3/9

3/6

3/2

معیار
واریانس

3/1

1/7

1/5

1/3

1/0

شکل

چولگی

-0/11

-4/91

-0/93

-6/82

-1/39

توزیع

کشیدگی

2/57

2/48

0/74

1/51

-7/52

801

801

801

801

801

حجمنمونه

با توجه به جدول شماره یک ،تحلیل شاخصهای مرکزی ،پراکندگی و توزیع متغیرهای
پژوهش به شرح زیر میباشد:
متغیر رانندگی و هدایت صحیح؛ دارای میانگین ( ،)1/53میانه ( ،)1/57انحراف معیار ( )6/37و
واریانس ( )6/13میباشد .ضریب چولگی این متغیر برابر ( )-6/611است که نشان میدهد این
متغیر دارای چوله به چپ است و با توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب کمتر از مقدار ()6/5
است ،ازنظر قرینهگی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است .همچنین ضریب کشیدگی این
متغیر برابر ( )6/257میباشد که نشاندهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع متغیر رانندگی
و هدایت صحیح نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر
از مقدار ( )6/5است ،کشیدگی توزیع ،تفاوت زیادی با توزیع نرمال ندارد.
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متغیر ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب؛ دارای میانگین ( ،)1/51میانه ( ،)1/50انحراف معیار
( )6/11و واریانس ( )6/17میباشد .ضریب چولگی این متغیر برابر ( )-6/131است که نشان
میدهد این متغیر دارای چوله به چپ است و با توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب کمتر از
مقدار ( )6/5است ،ازنظر قرینهگی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است .همچنین ضریب
کشیدگی این متغیر برابر ( )6/218میباشد که نشاندهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع
متغیر انگیزه ایجاد بهرهبرداری مناسب نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق
ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ( )6/5است ،کشیدگی توزیع ،تفاوت زیادی با توزیع نرمال ندارد.
متغیر امنیت شغلی؛ دارای میانگین ( ،)1/55میانه ( ،)1/07انحراف معیار ( )6/33و واریانس
( )6/15میباشد .ضریب چولگی این متغیر برابر ( )-6/633است که نشان میدهد این متغیر
دارای چوله به چپ است و با توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب کمتر از مقدار ( )6/5است،
ازنظر قرینه گی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است .همچنین ضریب کشیدگی این متغیر
برابر ( )6/671میباشد که نشاندهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع متغیر امنیت شغلی
نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی کمتر از مقدار ()6/5
است ،کشیدگی توزیع ،تفاوت زیادی با توزیع نرمال ندارد.
متغیر تعهد فردی و سازمانی؛ دارای میانگین ( ،)1/51میانه ( ،)1/06انحراف معیار ( )6/30و
واریانس ( )6/13میباشد .ضریب چولگی این متغیر برابر ( )-6/082است که نشان میدهد این
متغیر دارای چوله به چپ است و با توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب بیشتر از مقدار ()6/5
است ،ازنظر قرینه گی دارای تفاوت نسبتاً زیادی با توزیع نرمال است .همچنین ضریب کشیدگی
این متغیر برابر ( )6/151میباشد که نشاندهنده بلندتر بودن (پراکندگی کمتر) توزیع متغیر
تعهد فردی و سازمانی نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی
کمتر از مقدار ( )6/5است ،کشیدگی توزیع ،تفاوت زیادی با توزیع نرمال ندارد.
متغیر عملکرد رانندگان؛ دارای میانگین ( ،)1/53میانه ( ،)1/57انحراف معیار ( )6/32و واریانس
( )6/16میباشد .ضریب چولگی این متغیر برابر ( )-6/133است که نشان میدهد این متغیر
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دارای چوله به چپ است و با توجه به اینکه قدر مطلق این ضریب کمتر از مقدار ( )6/5است،
ازنظر قرینه گی دارای تفاوت اندکی با توزیع نرمال است .همچنین ضریب کشیدگی این متغیر
برابر ( )-6/752میباشد که نشاندهنده کوتاهتر بودن (پراکندگی بیشتر) توزیع متغیر عملکرد
رانندگان نسبت به توزیع نرمال است و با توجه به اینکه قدر مطلق ضریب کشیدگی بیشتر از
مقدار ( )6/5است ،کشیدگی توزیع ،تفاوت زیادی با توزیع نرمال دارد.
بررسی نرمال بودن دادهها

در این پژوهش از آزمون کلموگروف -اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن دادههای پژوهش
استفادهشده است .این آزمون با توجه به سوالهای زیر به بررسی نرمال بودن دادهها میپردازد.
 :H0دادهها دارای توزیع نرمال هستند.
 :H1دادهها دارای توزیع نرمال نیستند.
جدول  :2آزمون کلموگروف -اسمیرنوف متغیرهای پژوهش


رانندگیو

متغیر

هدایتصحیح

ایجادانگیزه

تعهدفردیو

عملکرد

سازمانی

رانندگان

801

801

801

801

801

پارامترهایتوزیع

میانگین

4/53

4/51

4/55

4/54

4/53

نرمال

انحرافمعیار

3/7

4/1

3/9

3/6

3/2

آمارآزموناسمیرنوف-کلموگروف

8/4

1/26

8/6

1/27

7/8

حجمنمونه

بهرهبرداری


امنیتشغلی

مناسب

یداریآزمون
سطحمعن 

4/84

0/84

4/53

0/78

5/83

نتیجهآزمون

نرمالاست

نرمالاست

نرمالاست

نرمالاست

نرمالاست

متغیر رانندگی و هدایت صحیح با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف دارای توزیع
نرمال میباشد چون سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون برابر  6/181بوده و این مقدار
بزرگتر از 6/65میباشد.
متغیر ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف دارای
توزیع نرمال میباشد چون سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون برابر  6/681بوده و این
مقدار بزرگتر از  6/65میباشد.
متغیر امنیت شغلی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف دارای توزیع نرمال میباشد
چون سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون برابر  6/153بوده و این مقدار بزرگتر از 6.65
میباشد.
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متغیر تعهد فردی و سازمانی با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف دارای توزیع نرمال
میباشد چون سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون برابر  6/678بوده و این مقدار بزرگتر
از  6/65میباشد.
متغیر عملکرد رانندگان با توجه به نتیجه آزمون کلموگروف -اسمیرنف دارای توزیع نرمال
میباشد چون سطح معنیداری بهدستآمده از این آزمون برابر  6/583بوده و این مقدار بزرگتر
از  6/65میباشد.
پاسخ به سؤال اصلی

«بیمه خودرویی به چه میزان در عملکرد رانندگان ناجا تأثیرگذار است؟»
 :H0بیمه خودرویی از عوامل اثرگذار بر عملکرد ،هدایت صحیح خودرو ،انگیزه ،امنیت شغلی ،تعهد

فردی و سازمانی رانندگان ناجا نمیباشدH 0    3 .

 :H1بیمه خودرویی از عوامل اثرگذار بر عملکرد ،هدایت صحیح خودرو ،انگیزه ،امنیت شغلی ،تعهد

فردی و سازمانی رانندگان ناجا میباشدH 1   3 .

جدول  :3نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سؤال اصلی
عددآزمون=3
متغیر

میانگین

عملکردرانندگان

33/4

انحراف

مقدارt

Sig

معیار
0/33

30/34

0/00



حد

حد

وضعیت

پایین

باال

متغیر

8/46

8/35

مناسب

**= سطح اطمینان 35درصد

با توجه به نتایج جدول (سه) ،میانگین متغیر عملکرد رانندگان برابر ( )1/53میباشد و
آزمون برای این متغیر برابر مقدار ( )6/66میباشد که کمتر از مقدار  6/65میباشد که گواه بر
معنیدار بودن اختالف میانگین این متغیر با عدد آزمون (عدد  )3است و چون حد پایین برابر
( )1/17و حد باال برابر ( )1/53میباشد و هر دو مثبت هستند ،لذا میانگین متغیر عملکرد
رانندگان باالتر از مقدار سه میباشد .بنابراین فرض صفر آماری رد شده و نتیجه گرفته میشود که
sig
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با اطمینان (35درصد) این متغیر بهصورت قوی در جامعه آماری وجود دارد .بنابراین میتوان به

سؤال اصلی پژوهش اینگونه جواب داد که بیمه خودرویی بر عملکرد رانندگان ناجا اثر دارد.
جدول  :1نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سؤال فرعی اول
عددآزمون=3
میانگین

متغیر
رانندگیوهدایت
صحیحخودرو

4/33

انحراف
معیار
0/36

مقدارt

Sig

43/33

0/00

حد

حد

وضعیت

پایین

باال

متغیر

8/47

8/70

مناسب

**= سطح اطمینان 35درصد

با توجه به نتایج جدول ( ،)1میانگین متغیر رانندگی و هدایت صحیح خودرو برابر ()1/53
میباشد و  sigآزمون برای این متغیر برابر مقدار ( )6/66میباشد که کمتر از مقدار  6/65میباشد
که گواه بر معنیدار بودن اختالف میانگین این متغیر با عدد آزمون (عدد  )3است و چون حد
پایین برابر ( )1/10و حد باال برابر ( )1/06میباشد و هر دو مثبت هستند ،لذا میانگین متغیر
رانندگی و هدایت صحیح خودرو باالتر از مقدار سه میباشد .بنابراین فرض صفر آماری رد شده و
نتیجه گرفته میشود که با اطمینان (35درصد) این متغیر بهصورت قوی در جامعه آماری وجود
دارد .بنابراین میتوان به سؤال فرعی اول پژوهش اینگونه جواب داد که بیمه خودرویی بر

رانندگی و هدایت صحیح خودرو توسط رانندگان ناجا اثر دارد.
جدول  :5نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سؤال فرعی دوم
عددآزمون=3
میانگین

متغیر

انحراف

مقدارt

Sig

معیار
ایجاد

انگیزه

4/38

0/48

31/36

0/00

حد

حد

وضعیت

پایین

باال

متغیر

8/43

8/35

مناسب

بهرهبرداریمناسب


**= سطح اطمینان 35درصد

با توجه به نتایج جدول شماره پنج ،میانگین متغیر موجب ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب برابر
( )1/51میباشد و  sigآزمون برای این متغیر برابر مقدار ( )6/66میباشد که کمتر از مقدار 6/65
میباشد که گواه بر معنیدار بودن اختالف میانگین این متغیر با عدد آزمون (عدد  )3است و چون
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حد پایین برابر ( )1/13و حد باال برابر ( )1/53میباشد و هر دو مثبت هستند ،لذا میانگین متغیر
ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب باالتر از مقدار سه میباشد .بنابراین فرض صفر آماری رد شده و
نتیجه گرفته میشود که با اطمینان (35درصد) این متغیر بهصورت قوی در جامعه آماری وجود
دارد .بنابراین میتوان به سؤال فرعی دوم پژوهش اینگونه جواب داد که بیمه خودرویی بر ایجاد

انگیزه بهرهبرداری مناسب خودرو توسط رانندگان ناجا اثر دارد.


جدول  :0نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سؤال فرعی سوم
متغیر

میانگین

امنیتشغلی

4/33

عددآزمون=3
Sig
انحراف مقدارt
معیار
0/35

48/61

0/00



حد

حد

وضعیت

پایین

باال

متغیر

8/41

8/73

مناسب

**= سطح اطمینان 35درصد

با توجه به نتایج جدول شماره شش ،میانگین متغیر امنیت شغلی برابر ( )1/55میباشد و  sigآزمون
برای این متغیر برابر مقدار ( )6/66میباشد که کمتر از مقدار  6/65میباشد که گواه بر معنیدار بودن
اختالف میانگین این متغیر با عدد آزمون (عدد  )3است و چون حد پایین برابر ( )1/18و حد باال برابر
( )1/03میباشد و هر دو مثبت هستند ،لذا میانگین متغیر امنیت شغلی باالتر از مقدار سه میباشد.
بنابراین فرض صفر آماری رد شده و نتیجه گرفته میشود که با اطمینان (35درصد) این متغیر
بهصورت قوی در جامعه آماری وجود دارد .بنابراین میتوان به سؤال فرعی سوم پژوهش اینگونه جواب

داد که بیمه خودرویی بر امنیت شغلی رانندگان ناجا اثر دارد.
جدول  :7نتایج آزمون  tتک نمونهای برای سؤال فرعی چهارم
عددآزمون=3
متغیر

میانگین

انحراف

مقدارt

Sig

حدپایین

معیار
تعهدفردیوسازمانی

4/34

0/37

44/30

0/00

**= سطح اطمینان %35
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8/46

حد

وضعیت

باال

متغیر

8/78

مناسب
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با توجه به نتایج جدول شماره هفت ،میانگین متغیر تعهد فردی و سازمانی برابر ( )1/51میباشد و
 sigآزمون برای این متغیر برابر مقدار ( )6/66میباشد که کمتر از مقدار  6/65میباشد که گواه بر
معنیدار بودن اختالف میانگین این متغیر با عدد آزمون (عدد  )3است و چون حد پایین برابر ()1/17
و حد باال برابر ( )1/01میباشد و هر دو مثبت هستند ،لذا میانگین متغیر تعهد فردی و سازمانی باالتر
از مقدار سه میباشد .بنابراین فرض صفر آماری رد شده و نتیجه گرفته میشود که با اطمینان
(35درصد) این متغیر بهصورت قوی در جامعه آماری وجود دارد .بنابراین میتوان به سؤال فرعی

چهارم پژوهش اینگونه جواب داد که بیمه خودرویی بر تعهد فردی و سازمانی رانندگان ناجا اثر دارد.
نتیجهگیری و پیشنهاد ها

در توضیح سؤال فرعی اول میتوان نتیجه گرفت بیمه خودرویی بر تمامی مؤلفههای رانندگی و
هدایت صحیح خودرو و عملکرد رانندگان ناجا تأثیرگذار است .و اثرگذارترین شاخصهای آن،
حذف دریافت افت خودرویی در سانحه تصادفی که راننده ناجا مقصر باشد ،و دیگری افزایش
میزان مأخذ ریالی تصادفات درونسازمانی در معرفی راننده به دادسرای نظامی میباشد و کم
اثرترین شاخصهای آن اعتمادبهنفس در تعقیب و گریز پلیسی است .با توجه به نتایج ارائهشده در
جدول شماره دو میتوان نتیجه گرفت بیمه خودرویی بر تمامی مؤلفههای ایجاد انگیزه
بهرهبرداری مناسب خودرو و عملکرد رانندگان ناجا تأثیرگذار است .و اثرگذارترین شاخصهای آن،
توجه همکاران به احساسات و عواطف رانندگان ،و مزایای مناسب بر اجرای مأموریتها میباشد.
در مورد سؤال سوم (امنیت شغلی) میتوان نتیجه گرفت بیمه خودرویی بر تمامی مؤلفههای
امنیت شغلی رانندگان تأثیرگذار است .و اثرگذارترین شاخصهای آن ،وجود ارتقاء جایگاه شغلی
در شغل راننده ،و دیگری عدم تبعیض توسط مسئولین در بین رانندگان و شاخصهایی با تاثیر
گذاری متوسط به باال و تداوم فعالیتها در کار رانندگی است .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول
شماره دو میتوان نتیجه گرفت بیمه خودرویی بر تمامی مؤلفههای تعهد فردی و سازمانی
رانندگان تأثیرگذار است .و اثرگذارترین شاخصهای آن ،تغییر وضعیت رانندگان خودرو سنگین از
خرید خدمت به پای ور پیمانی یا رسمی ،و دیگری رضایت رانندگان خرید خدمت و پیمانی از
شرایط استخدامی است.
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پیشنهاد های زیر در همین رابطه قابل توجه است:
 .1در خصوص رانندگی و هدایت صحیح خودرو با توجه به اینکه دارای شاخصهایی ازجمله حذف
دریافت افت خودرویی در سانحه تصادفی که راننده ناجا مقصر باشد و افزایش میزان مأخذ ریالی
تصادفات درونسازمانی در معرفی راننده به دادسرای نظامی ،پیشنهاد میشود در انجام مراحل
بیمه به آنها توجه ویژه نموده ،همچنین به موضوع اعتمادبهنفس در تعقیب و گریز پلیسی ،مورد
بی توجهی قرار نگیرند .در واحدهای انتظا می باید بعضی مواقع تعقیب و گریز انجام شود ،و این
مهم با داشتن اعتمادبهنفس به عقبه تعقیب حاصل میشود .و این امر زمانی محقق میشود که
مسئولین به نقش بیمه در این زمینه توجه کنند.
 .2در مورد ایجاد انگیزه بهرهبرداری مناسب خودرو با توجه به اینکه دارای شاخصهایی مانند
توجه همکاران به احساسات و عواطف رانندگان ،و مزایای مناسب بر اجرای مأموریتها است،
توصیه میشود ،در انجام مراحل بیمه به آنها توجه ویژه نموده همچنین موضوع حذف تنبیهات
انضباطی راننده مقصر ناجا ،مورد بیتوجهی قرار نگیرد ،و نیز پیشنهاد میشود ،با راننده مقصر
مثل یک مجرم برخورد نگردد ،زیرا موجب نارضایتی رانندگان میشود و این مهم در عملکرد آنها
تأثیر منفی میگذارد.
 .3در رابطه امنیت شغلی رانندگان با توجه به اینکه دارای شاخصهایی مانند وجود ارتقاء جایگاه
شغلی در شغل راننده ،و عدم تبعیض توسط مسئولین در بین رانندگان ،توصیه میشود ،در انجام
مراحل بیمه به آنها توجه ویژه نموده همچنین شاخصهای تداوم فعالیتها در کار رانندگی مورد
بیتوجهی قرار نگیرند.
 .1در مورد تعهد فردی و سازمانی رانندگان با توجه به اینکه دارای شاخصهایی ازجمله استفاده
از تغییر وضعیت رانندگان خودرو سنگین از خرید خدمت به پایور پیمانی یا رسمی ،و دیگری رضایت
رانندگان خرید خدمت و پیمانی از شرایط استخدامی خود ،پیشنهاد میشود مسئولین امر در انجام
مراحل بیمه به آنها توجه ویژه نموده همچنین شاخصهای الزام به باقی ماندن رانندگان صرفاً
بهعنوان راننده در سازمان تا پایان عمر قانونی خودرو ،مورد بیتوجهی قرار نگیرد.
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