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شناسایی مؤلفههای اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه
دکتر بیژن صادق
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چکیده
این تحقیق با هدف شناسایی مؤلفههای اثرگذار فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه انجام شده است .ابزار تحقیق  4عامل
آموزش ،همگانیسازی ،تشویق و بهکارگیری پیشگیری ،پیامدهای منفی بیتوجهی به پیشگیری را بهعنوان مؤلفههای اصلی
اثرگذار بر فرهنگ پیشگیری را شناسایی نمود .پس از ارزیابی آن در جامعه هدف ،که شامل کلیه کارشناسان و
دستاندرکاران اصلی صنعت بیمه و ترویج و گسترش آن میباشد 383 ،نفر از آنان با روش در دسترس بهعنوان نمونه
تحقیق انتخاب شدند و پرسش نامه تحقیق را تکمیل کردند .نتایج نشان داد مدل طراحی شده برازش بسیار مناسبی دارد و
ابزاری کارآمد در شناسایی مؤلفههای اثرگذار بر فرهنگ پیشگیری است .همچنین مؤلفه آموزش بیشترین اثر را بر فرهنگ
پیشگیری دارد و تشویق به پیشگیری ،بهصورت غیرمستقیم پیشبینی کننده فرهنگ پیشگیری است .همچنین بین همه
مؤلفه های تحقیق و فرهنگ پیشگیری با توسعه بیمه رابطه مثبت معنادار وجود دارد .بنابراین برای توسعه بیمه لزوم توجه به
فرهنگ پیشگیری و نهادینهسازی آن در جامعه بسیار با اهمیت میباشد.
واژگانکلیدی :فرهنگ پیشگیری ،توسعه بیمه ،آگاهسازی ،همگانیسازی
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مقدمه
پیشگیری عبارتست از مجموعه فرآیندها و رفتارهایی که مانع از بروز آسیب در وجوه گوناگون خود میشود (دکو 1و
همکاران .)2113،تحقیقات مختلفی نشان دادهاند پیشگیری فرآیندی آموزشی و در ارتباط با رعایت چهارچوب عدم وقوع
است که مانع از بروز خطر و آسیب های وارده مربوط به امر پیشگیری شده میشود (کیم 2و همکاران .)2112،بررسیها
حاکی از آن است که درمان و اصالح ساختار و جبران خسارت علی رغم بهسازی بخشی از حادثه مخرب ،ناتوان در تأمین
و اصالح کلیه شرایط آسیبزننده است (چان 3و همکاران )2112،و در این راه پیشگیری به عنوان بهترین راهکار و رویکرد
باید مورد توجه قرار گیرد (ایولونمر 4و همکاران .)2114 ،فرهنگ پیشگیری همسو با این شرایط اشارهای است بر اهمیت
انجام رفتار خاص بهصورت نهادینه شده و تمایل به جلوگیری از وقوع و شرایط نامناسب موجود(پینا و گونزالس.)2114،3
فراوانی بسیار زیاد حوادث و سوانح در ایران ،این کشور را به یکی از ده کشور سانحه خیز دنیا مبدل ساخته است .طبق
آمارهای سازمان ملل متحد در سال  ،2111ایران بعد از چین ،هند و بنگالدش ،چهارمین کشور حادثه خیز در آسیا محسوب
می شود .علیرغم پیشرفت علم و تکنولوژی ،انسان هنوز در مقابل عوارض سوانح و بالیای ناشی از دگرگونیهای طبیعت
مانند سیل ،زلزله ،طوفان و همچنین بالیای ناشی از ابزار دست ساخت خود جنگلها ،انفجارات ،تصادفات و  ...آسیبپذیر
است .اکثر شهرهای مهم کشور در معرض خطرات جدی حوادث و بالیای ویرانگری همچون زلزلههای مخرب قرار دارند.
از بدیهیات مسلم آن این ا ست که پیشگیری قبل از وقوع حادثه امری ضروری ،ارزان و مقدم بر دیگر موارد میباشد ،بر این
اساس ،اصولیترین کار ،کسب آمادگی بمنظور مقابله با حوادث و سوانح و بهکارگیری آن جهت حفظ سالمتی و نجات
جان خود و اطرافیان در لحظات اولیه وقوع یک حادثه است (شاکر و حسینی .)1383،از مهمترین و پرکاربردترین
راهکارها در زمینه پیشگیری و اقدام به آن ،بیمه سازی و انجام بیمه در امور مختلف است که باعث میشود ضمن ایجاد
آرامش در حوزههای گوناگون ،میزان آسیبپذیری و خسارت را به حداقل ممکن برسد .بیمه کارکردی روانی – ساختاری
دارد که زمینه بهبود فرآیند اقدام و رفتار افراد نیز میشود (اسچاتمن 2و همکاران .)2113،صنعت بیمه یکی از مهمترین
توسعه اقتصادی کشورهاست .با مروری بر سهم صنعت بیمه در اقتصاد کشورهای توسعه یافته میتوان دریافت که بیمه در
مقایسه با خدمات دیگر نقش و اهمیت بیشتر و چشمگیرتری دارد (میرجاللی و همکاران .)1381،وظیفه صنعت بیمه ،به
منزله موسسه مالی این است که توان و قدرت خویش را در ارائه تأمین ،تشکیل سرمایه و تقویت بنیه سرمایهگذاری
اقتصادی جامعه نشان دهد .یکی از عوامل اصلی و مهم رشد و توسعه اقتصادی یک کشور افزایش سرمایهگذاریهای مولد
در آن جامعه و رابطه مستقیمی است که بین توسعه اقتصادی و سرمایهگذاریها وجود دارد( .شیبانی فر .)1313،به عبارت
دیگر در ذکر اهمیت پیشگیری و ضرورت بیمه این نکات بسیار مهم است که از زمان پیدایش تمدن بشری انسان با ریسک
روبرو بوده و از آن گریزی نیست ،لذا جامعه بشری باید در جستجوی راههایی برای مقابله با آن باشد .با توجه به گستره
پهناور ریسک و تنوع راههایی که میتوان به مقابله با آنها پرداخت ،یک روش سیستماتیک برای مقابله با آن مورد نیاز است.
هدف از مدیریت این شرایط ،مدیریت نااطمینانی است و شامل فعالیتهای شناسایی ،ارزیابی ،پایش و کاهش تأثیر
ریسکها میباشد .یک برنامه مدیریت ریسک صحیح با استراتژیهای مدیریت ریسک مناسب میتواند مشکالت هزینه بر و
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غیرقابل جبران را بهبود سازد (پوربابایی و امین شیرازی .)1313،ریسک مفهومی شخصی و انسان محوری دارد .ریسک
افزایش ،کاهش یا انتقال مییابد اما داشتن جامعهای بدون ریسک امکانپذیر نیست .ریسک ریشه تاریخی دارد و این
ریسکها شامل ریسک از دست دادن زندگی ،اعضاء و جوارح ،سالمتی ،امرار و معاش ،منابع ،کاهش درآمد در اثر رسیدن
به سن بازنشستگی یا از دست دادن زندگی در اثر وقایع غیرقابل پیشبینی مثال زمین لرزه و غیره میباشد( .امیدوار و
همکاران .)1384،آنچه مشخص است بیمه سهمی بسیار مهم در توسعه فرآیند پیشگیری و جبران آسیبهای ناشی از
صدمات را دارد که ضرورت توجه به آن پایه بهسازی و ایجاد شرایط مطلوب در این زمینه است ،یکی از مهمترین عوامل
بهکارگیری چنین رها وری فرهنگ پیشگیری و توسعه آن به جای درماندگی ناشی از خسارت است ،در این زمینه عوامل
مختلفی اثرگذار و اثربخش میباشند که مهمترین عامل آن را میتوان در آگاهسازی و آموزش در این حیطه دانست ،محققانی
چون کیم )2112(1نشان دادند که بینش و آگاهی از رویکردهای مختلف و مزایای آن چون صنعت بیمه مهمترین عامل در
بهکارگیری و در نتیجه کاهش آسیبهای مربوط به آن میباشد ،مؤلفههای بسیار دیگری نیز در این امر دخیل میباشند که
در این تحقیق به بررسی و تشریح نقش چهار عامل آموزش ،همگانیسازی ،تشویق بهکارگیری پیشگیری ،پیامدهای منفی
بیتوجهی به پیشگیری بر فرهنگ پیشگیری میپردازیم.
مدل تحقیق

نمودار ( -)1مدل مفهومی تحقیق

همانطور که از مدل تحقیق نیز مشخص است در این تحقیق اثر  4عامل آموزش ،همگانیساازی ،تشاویق باهکاارگیاری
پیشگیری ،پیامدهای منفی بیتوجهی به پیشگیری بر فرهنگ پیشگیری به عنوان مدل معادالت ساختاری و نقش این مؤلفههاا
بر توسعه بیمه مورد بررسی و ارزشیابی قرار میگیرد.
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جامعه آماری و نمونهگیری
جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ،محققین و دستاندرکاران اصلی صنعت بیمه و ترویج و گسترش آن
میباشد که به روش نمونهگیری در دسترس اعضای نمونه انتخاب شدند .بارای انتخااب اعضاای نموناه از فرماول کاوکران
استفاده شد:
جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،از فرمول کوکران برای جامعه محدود استفاده گردید:

)Nz  / 2 p(1  p
)( N  1)d 2  z 2 / 2 p(1  p

که در آن:
 = nحداقل حجم نمونه الزم

2

n

 =Nحجم جامعه آماری
 =pنسبت توزیع صفت در جامعه
 =z/2مقدار بهدستآمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای  ،1/13مقدار
بهدستآمده از جدول توزیع نرمال استاندارد  1/12میباشد).
 =dخطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابلتحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معموالً در علوم اجتماعی برابر 1/13
در نظر گرفته میشود ( ).رفیع پور.)1338 ،
نکته ای که الزم است در خصوص این فرمول ،گفته شود آن است که چنانچه مقدار  pدر دسترس نباشد ،میتوان مقدار
 1/3را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی ، )1383 ،که در این حالت ،این فرمول بزرگترین و محافظه کارانهترین عدد
ممکن را بهدست خواهد داد ،که در این تحقیق نیز عدد  1/3برای آن در نظر گرفته شد.
لذا حداقل حجم نمونه الزم عبارتاستاز:

)(191)(1 / 96) (0 / 5)(1  0 / 5
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ب :به علت گستردهبودن جامعه مورد پژوهش از یکسو و از سوی دیگر چون تعداد جامعه مورد پژوهش محدود
میباشد  ،جهت تعیین حداقل حجم نمونه الزم ،از فرمول دوم کوکران استفاده به شرح فرمول زیر خواهد شد:

که در آن:
)(1 / 96)2 (0 / 5)(1  0 / 5
 385
)(0 / 5)(1  0 / 5

 =nحداقل حجم نمونه الزم
 =pنسبت توزیع صفت در جامعه

n

 =z/2مقدار بهدستآمده از جدول توزیع نرمال استاندارد (در این تحقیق و با در نظر گرفتن مقدار خطای  ،1/13مقدار
بهدستآمده از جدول توزیع نرمال استاندارد  1/12میباشد).
 =dخطای پذیرفته شده توسط محقق یا بازه قابل تحمل از برآورد پارامتر مورد نظر (معموالً در علوم اجتماعی برابر
 1/13در نظر گرفته میشود ( ).رفیع پور.)1338 ،
نکته ای که الزم است در خصوص این فرمول ،گفته شود آن است که چنانچه مقدار  pدر دسترس نباشد ،میتوان مقدار
 1/3را برای آن در نظر گرفت (آذر و مومنی ،) 1383 ،که در این حالت ،این فرمول بزرگترین و محافظهکارانهترین عدد
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ممکن را بهدست خواهد داد ،که در این تحقیق نیز عدد  1/3برای آن در نظر گرفته شده است .با جایگذاری پارامترها در
فرمول مذکور حجم نمونه الزم  384412نفر میباشد که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

روش تحقیق و شیوه گردآوری اطالعات
این تحقیق به توصیف شرایط فعلی و موجود می پردازد و روابط موجود را مورد بررسی قرار میدهد .بنابراین ماهیت
این تحقیق توصیفی – همبستگی و جنبه کاربردی نیز دارد.
در این تحقیق از دو روش میدانی و کتابخانهای جهت جمعآوری اطالعات و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است .از
روش کتابخانه به منظور جمع آوری و تکمیل مبانی نظری پژوهش استفاده شده است و برای بررسی استنباطی و روابط
فرضیههای تحقیق و جمعآوری داده جهت تجزیه و تحلیل آماری از روش میدانی و تکمیل پرسشنامه استفاده شده است.

ابزار تحقیق
پرسشنامه مؤلفههای اثرگذار فرهنگ پیشگیری :در این تحقیق جهت بررسی مؤلفههای اثرگذار بر فرهنگ پیشگیری بر
توسعه بیمه پرسشنامهای محقق ساخته طراحی شد که این پرسشنامه دارای  24سؤال بود ،بررسی حاصل از روایی
محتوایی توسط اساتید فن و افراد صاحبنظر در این حیطه و همچنین بررسی همسانی درونی مادههای آزمون تعداد 3
سؤال این پرسشنامه را حذف و پرسشنامه نهایی با  21سؤال را مشخص کردند .به منظور بررسی اعتبار سؤاالت
پرسشنامه ابتدا به انجام تحلیل عاملی به منظور بررسی روایی سازه آن پرداخته شد و از طریق آن ساختار عاملی پرسشنامه
مشخص گردید :اندازه کفایت نمونهگیری  ،KMآزمون مقدار واریانس درون دادههاست که میتواند توسط عوامل تبیین
شود .هرچه مقدار  KMOنزدیکتر به یک باشد بهتر است ،به گفته کیسر KMO 1بزرگتر از  141عالی ،دامنه  148شایسته،
در دامنه  143بهتر از متوسط ،در دامنه  142متوسط ،در دامنه  143بد و پایینتر از آن غیرقابل قبول است(هومن .)1388،میزان
 KMOبرای پرسشنامه مؤلفههای اثرگذار فرهنگ پیشگیری ساخته شده برابر  14881بوده که در سطح خیلی خوب
میباشد .همچنین میزان خی دو برابر با  2814با معناداری  1/11است .چون سطح معناداری از  1411کمتر میباشد .توانایی
عاملی بودن دادهها و انجام تحلیل عاملی تأیید میشود .بدین وسیله تحلیل عاملی چهار عامل اصلی و مؤلفه را برای این
پرسشنامه را نشان داد که شامل ابعاد :مؤلفههای آموزش ،همگانیسازی ،تشویق بهکارگیری پیشگیری پیامدهای منفی
بیتوجهی به پیشگیری را نشان داد .همسانی درونی مادهها برای کل آزمون که توسط آلفای کرونباخ انجام شده برابر با
 1/824و برای خرده مقیاسهای مؤلفههای آموزش ،همگانیسازی ،تشویق بهکارگیری پیشگیری ،پیامدهای منفی بیتوجهی
به پیشگیری ،بهترتیب برابر با 1/881؛ 1/841؛1/313و  1/341است که با توجه به اینکه اندازه آلفای کرونباخ برای کل
پرسشنامه و همه خرده مقیاسها از میزان  1/3بیشتر میباشد این پرسشنامه قابل اتکا و ابزاری مناسب جهت سنجش
مؤلفههای اثرگذار در فرهنگ پیشگیری است.
جهت سنجش و بررسی توسعه بیمه نیز پرسشنامه محقق ساخته  11سؤال ی طراحی گردید که روائی محتوایی آن توسط
افراد صاحب نظر و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.

1. Kesser

3

مجموعه مقاالت بیستوچهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

یافتهها
بررسی ارتباط مؤلفههای اثرگذار بر فرهنگ پیشگیری در توسعه بیمه
جدول ( -)1ماتریکس همبستگی ما بین متغیرهای تحقیق
ردیف

متغیرهای پژوهش

میانگین

انحراف

1

معیار

3

2

4

5

1

فرهنگ پیشگیری

34/3

4/48

1

2

آموزش

13/8

2/32

1/31

1

3

همگانیسازی

12/3

2/13

1/42

1/43

1

4

تشویق

12/8

2/18

1/41

1/38

1/33

1

14/2

2/13

1/22

1/32

1/32

1/33

1

28/3

3/33

1/31

1/41

1/21

1/24

1/31

5
6

پیامدهای منفی
عدمبهکارگیری
توسعه بیمه

P<05

6

1

P<01

همانطورکه در این جدول قابل مشاهده و بررسی است بین فرهنگ پیشگیری و همه مؤلفههای آن شامل :آموزش،
همگانیسازی ،تشویق بهکارگیری پیشگیری و پیامدهای منفی بیتوجهی به پیشگیری با توسعه بیمه همبستگی مثبت و
معنادار وجود دارد .الزم به ذکر است که به جز رابطه تشویق و توسعه بیمه که همبستگی مثبت معنادار در سطح  1/13وجود
دارد ،بقیه روابط معناداری مشخص در سطح  1/11دارند .همچنین بین همه مؤلفههای فرهنگ پیشگیری با یکدیگر رابطه
مثبت معنادار در سطح  1/11مشاهده شد.
به منظور ارزیابی مدل از روش مدل معادالت ساختاری استفاده شد .مطابق توصیه مک کالوم و همکاران ( )1112ابتدا همه
مسیرهای مستقیم و غیرمستقیم احتمالی متغیرهای مستقل (برونزا) و متغیر درونزا و وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت .مدل
ساختاری در نظر گرفته شده در این پژوهش شامل  4عامل نهفته است عاملهای آموزش ،همگانیسازی ،تشویق بهکارگیری
پیشگیری و پیامدهای منفی بیتوجهی به پیشگیری به عنوان متغیر مستقل و فرهنگ پیشگیری به عنوان متغیر وابسته مورد
ارزیابی قرار گرفت .هدف این مدل بررسی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته است.

نمودار ( -)2مدل ساختاری مؤلفههای تشکیلدهنده فرهنگ پیشگیری
2
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قویترین مؤلفهای که بر فرهنگ پیشگیری اثرگذار است متغیر آموزش است . (P<11( .عوامل همگانیسازی و
پیامدهای منفی عدمتوجه به پیشگیری با ضریب استاندارد  1/21و  1/32عالوه بر آموزش عواملی هستند که بهطور مستقیم
فرهنگ پیشگیری را پیشبینی میکنند ( .(P<11تشویق به پیشگیری پیشبینی کننده غیرمستقیم فرهنگ پیشگیری میباشد.
جدول ( -)3شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری
شاخصهای

مقادیر

2



GFI

AGFI

RMSEA

CFI

آماری
مقدار برازش

431

1/31

1/84

1/11

1/33

جدول شماره 2میزان برازندگی مدل را نشان میدهد .مدلیابی معادالت ساختاری دارای شاخصهای برازندگی و مدل
ساختاری است .متداولترین روش برای برآورد بهترین برازندگی در  SEMروش بیشینة احتمالی نامیده میشود .از
مجموعه آمارههای برازش مربوط به مدل  3عامل، 2 :

1

،AGFI

2

 RMSEA4 ،CFI3 ،GFIدر این مدل اندازهگیری گردید.

دو شاخص  AGFIو  GFIهرچه به یک نزدیک باشند برازش کامل مدل را نشان میدهند و کم بودن شاخص  RMSEAبه
منزلة مطلوبیت برازش مدل است .شاخص هرچه به یک نزدیکتر باشد ،مطلوبیت ) (CFIبرازندگی تطبیقی بیشتر مدل را
نشان میدهد (آلن ین2118 ،به نقل از نادی و اکبری .)1312،
با توجه به اینکه  CFI= 1/33،GFI= 1/31، AGFI= 1/84میباشند و در این شاخصهای برازش هر چه میزان بهدست
آمده نزدیکتر به  1باشد نشاندهنده برازش مناسب تر است و با توجه به اینکه میزان  RMSEAبرابر با 1/11میباشد که هر چه
به صفر نزدیکتر باشد نشاندهنده برازش مناسبتر است .این مدل دارای برازش بسیار مناسبی میباشد و تمام ساختارها
معنادار و منطبق بر مدل است .
جدول ( -)3اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای برون زا بر متغیر نتیجه
روابط ساختاری

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

آموزش

1/34

1/18

همگانیسازی

1/23

1/18

تشویق

1/11

1/22

پیامدهای منفی عدمبهکارگیری

1/28

1/11

نتایج جدول شماره  3نشان میدهد شاخص آموزش ،همگانیسازی و تشویق (1/34و  1/23و  ) 1/28اثر مستقیم در
فرهنگ پیشگیری دارند و اثر غیرمستقیم آنان بهترتیب ( 1/18و  1/18و  )1/11میباشد .آنچنان که مشخص است مؤلفه
آموزش بیشترین اثر مستقیم را بر فرهنگ پیشگیری دارد و مؤلفه تشویق به فرهنگ پیشگیری پیشبینی کننده غیرمستقیم
فرهنگ پیشگیری است.

نتیجهگیری
هر چه وسیع و جامع بودن مفهوم فرهنگ ،شناخت و شناساندن همه جانبه آن را دشوار ساخته است اما از دیرباز هر
یک از اندیشمندان ،به فراخور آگاهیهای خویش ،در این حقیقت نگریسته و تعاریفی از آن را ارائه دادهاند .فرهنگ
1. Adjusted Goodness of Fit Index
2. Goodness of Fit Index
3. Comparative Fit Index
4. Root Mean Square Error of Approximation
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مجموعه ساختاری است که بهصورت نهادینه رفتار و عملکرد صحیح هنجاری را ،از رفتار نامناسب جدا و متفاوت
میسازد(جیوتی و کور ،)2113،1فرهنگسازی اصول مربوط به یک شاخص مثبت با هدف القاسازی و روند اجرای مطلوب
فرآیندهای مربوط به جامعه است(فیشر و همکاران .)2114،2یکی از مفاهیم شاخص و مدنظر جدید در این حیطه فرهنگ
پیشگیری و اجراسازی سیستمی جهت جلوگیری از وقوع حوادث منفی در ابعاد گوناگون خود میباشد که شناسایی
مؤلفههای آن در گسترش استفاده از آن و به تبع آن در توسعه بیمه در این تحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .نتایج
حاصل از این بررسی نشان داد  4مؤلفه اصلی آموزش ،همگانیسازی ،تشویق بر پیشگیری و آگاهی از پیامدهای منفی
عدمتوجه به پیشگیری در ایجاد فرهنگ پیشگیری و ضرورت کاربندی و ایجاد آن موثر و اثرگذار است .در ادامه بررسیها
نشان داد که بین فرهنگ پیشگیری و مؤلفههای آن با توسعه بیمه همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد .همچنین عامل
آموزش ،همگانیسازی و آگاهی از پیامدهای منفی عدمتوجه به پیشگیری پیشبینی کنندههای مستقیم و تشویق بر پیشگیری
پیشبینی کننده غیر مستقیم فرهنگ پیشگیری است و مدل طراحی شده از برازش بسیار مناسبی برخوردار است .این نتایج با
یافتههای جو 3و همکاران( )2118که نشان داد آموزش و بیان تشریحی از ضرورت پیشگیری عامل ترویج و گسترش آن
است و یا داورین و لورانت )2113(4که بر اهمیت آگاهسازی عمومی و توجه به پیامدهای حاصل از پیشگیری اشاره کرد،
همسو و در یک راستا است .از این یافتهها میتوان این گونه استن باط نمود که شناسایی و ایجاد بینش در بین توده مردم با
افزایش فرهنگ پیشگیری همراه است که یکی از مهمترین این برنامهها ضرورت توجه به بیمه و توسعه آن جهت جلوگیری
و کاهش خسارات در حیطههای مختلف است .با ترویج فرهنگ پیشگیری و توسعه بیمه ضمن کاهش آسیبها و خطرات
احتمالی ناشی از حوادث گوناگون ،جامعه از امنیت و سالمسازی اجتماعی برخوردار و منافع بسیاری را بهدست میآورد.

1. Jeyoti and Kour
2. Fisher
3. Joe
4. Dauvrin and Lorant
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