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 وششمین همایش ملی بیمه و توسعه  مجموعه مقاالت بیست

 

ترتیا    ، باه هماای  مقاالت پذیرفته شده در 
ها در برنامه روز علمی هماای    چیدمان پنل

در لیا   و در هر پنل به ترتی  حارو  لفبااا   
باه کرار ل ا       الزم. لند گرفتهمجموعه قرلر 
هاا    شده فزوماً بیانگر دیادگاه  مقاالت درج

پژوهشااهده بیمااه نی اا  و م ااهوفی   ن ااا   
     .باشد برع ده نوی ندگان مقاالت می



 

 4 

 6 .....................................................................................................................................................  یهما  ازمان
 6 ...................................................................................................................................  یهما یعلم تهیرم لعضا
 11 ..........................................................................................................................  یهما ییلجرل و یعلم  یم هوف

 11 ............................................................................................................................................................. شگبتاریپ
 12 ................................................................................................................................................................. مقدمه

 81 ........................................................................................................................... ارائـه مقـاالت
 81 ........................................... آن کننده نییتع عوامل و یآمار یها تیواقع مه؛یب نفوذ بیضر پنل

 11 ................................................................................................   مار قیحقا بر  مرور: مهیب نبوک  یضر یابیلرز
 یرلفع ثمیم      ور یعل

 41 .................................................................. رشور مهیب صنع  نبوک  یضر  یلفزل بر  لقتصاد عولمل نق  یبرر 
 یی خا مایش   انیخام  فرزلن

 11 ................................................................ یپانل میمال لنتقال ونیرگر  مدل: یزندگ  ها مهیب بر تورم  ل   تانه ریتأث
 دهیرش دلم  مرجان      م دو ریغد    یلصل یقیدق رضایعل    قرلگوز  ل د دی ع

 19 .................................................................... مهیب نفوذ بیضر در نهادها و مهیب ساختار نقش پنل

 33 ......................................................................................... مهیب نبوک  یضر بر  ن ریتأث و مهیب بازلر تمررز یبرر 
  هرند یرجائ دهی ع   ارانین یلیف

 111 ................................................................................................. رلنیل  مهیب بازلر یرقابت  اختار و ها یژگیو لیتحل

 لوجان  محمد رضا دیحم   لحرلر  م د    راردگر لبرلهیم

 121 ............................................................................ یمیتنظ مالحظات: مهیب صنع  در نهیب   گذلر م یق و رقاب 

 جولنمرد مژگان     رردبچه دیحم

 819 ..............................................مهیب نفوذ بیضر در دیتول رونق و یالملل نیب ارتباطات نقش پنل

 143 ........................................................................................... مهیب نبوک  یضر بر یلفملل  یب لرتااطات نق  یبرر 

 یخان قره مح     عطاطل  فاطمه    حمزه ل ماء
 113 ............................... افتهی تو عه و رلنیل لندلز چشم  رشورها یقیتطا  هیمقا مه،یب نبوک  یضر بر شدن یج ان ریتأث

 دهیرش دلم  مرجان     م دو ریغد    یلصل یقیدق رضایعل    قرلگوز  ل د دی ع

 108 ........................... مهیب نفوذ بیضر در یتمندیرضا و یابیبازار ،یزشیانگ یها محرک نقش پنل

 211 ..................................................................... یولقع فحظات مدل ل اس بر مهیب دیخر قصد بر مؤثر عولمل یبرر 

 یخانقره مح     یپورهاشم  لمه لم دهی 
 222 ......... « رفتار لقتصاد لصول بر تمررز با» یزندگ  ها مهیب نبوک  یضر  یلفزل در گذلر مهیب دیخر رفتار ریتأث  ییتا

  نصر باد اریبخت ینعلیح      یباد م عود
 261 ....دلر  ج   ا  ی  سیماتر  یمحور با:  ل مهیب محصوالت عرضه طر  تو عه بر فروش عیتوز  ها رانال لیتحل

 یحاج ییرربال  یح    ینیصدرلفد  ینازن   یقیخل فرلمرز   یعتیشر لوفرین   یفره ا ری

 119 ......................یمشتر یازهاین با تیمسئول و اموال یها مهیب محصوالت انطباق و یازسنجین پنل

 233 .............................. مهیب نبوک  یضر  یلفزل  رل تا در  ل مهیب دیجد محصوالت یطرلح  ها چارچوب و لصول

 زلده انیبندلر اوشی    ب ادر  زلده   زلده یخان فربد

 311 ........................... مهیب نبوک  یضر بردن باال ج    ن، یطرلح منظور به  اری ا مهیب  فارتورها  کیر ییشنا ا

 رهیم هی م

 فهرست مطالب

file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892774
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892781
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892788
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892793
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892800


 

 1 

 وششمین همایش ملی بیمه و توسعه  مجموعه مقاالت بیست

 913 ....................................................................... مهیب نفوذ بیضر در اطالعات یفناور نقش پنل

 322 ...................................................................................... مهیب صنع  بر رگذلریتأث فناورلنه روند ؛یمشاررت لقتصاد

 راردگر میلبرله   یب شت هیعط

 313 ............................................................................. مهیب نبوک  یضر بر لرتااطات و لطالعات  فناور ریتأث یبرر 

  صابر مح      نظر رهین
 331 ........................................................................................... رلنیل در مهیب نبوک  یضر بر  نو ور  ل ترلتژ ریتأث

 محمدنژلدبانه م یچ   یلفروزرالرده ن یلور   ندهیپا موریرتیلم

 108 ................................... مهیب نفوذ بیضر در فروش از پس خدمات و شده تمام  متیق نقش پنل

 411 .......................................  اریلخت  ها نامه مهیب دیخر در  مشتر  وفادلر زلنیم بر مهیب خدمات  یبیر زلنیم ریتأث

  ناصر لعظم
 411 ............................................................................................ مهیب نبوک  یضر بر  ن ریتأث و نهیب  مهیب حق محا اه

 ییرلیبح رضایعل    زیعز  یلفش

 193 ..................................................................................... مهیب نفوذ بیضر در فرهنگ نقش پنل

 432 .................................................................................. یزندگ ۀمیب نبوک  یضر بر یمل فرهنگ لبعاد ریتأث یابیلرز

 یراشان یجنات حانهیر    دریح دهیحم    گودرز ریمن
 411 ............................................................................................ مهیب نبوک  یضر با فرهنگ لبعاد انیم لرتااط یبرر 

  جاهد رضایعل   اریط  یشاه
 432مهیب نبوک  یضر لرتقاء  رل تا در عمر  ها مهیب دیخر  برل مردم حیترج هردیرو با  ل مهیب  ولد  طح نق  یبرر 

 یب رلم ریلم   صبامن   ایپر   ح ینی  یدعلی
 112 .................................................... ادیبن دلده  ل ترلتژ  مانا بر مهیب فروش بر مؤثر یزشیلنگ  ها محرک ییشنا ا

 ینیلم  ارل     حضور جولد محمد

 199 .................................... یمشتر یازهاین با اشخاص یها مهیب محصوالت انطباق و یازسنجین پنل

 133 .............. مهیب نبوک  یضر بر یبازنش تگ  ها  م تمر و عمر  ها مهیب در ایپو یایترر محصوالت عملهرد یبرر 

 یشعاع  یریش     رشمرز یقل  م د محمد   یفتح حانهیر
 112 ...................................................................... منتخ   رشورها در درمان  ل مهیب محصوالت یبرر  و ییشنا ا

  ریج انگ رضا   حضارمقدم  ین ر
 131 .................................................................. منتخ   رشورها در یزندگ  ها مهیب محصوالت یبرر  و ییشنا ا

 قنارزلده ترلیم

 چاپ در مجموعه مقاالتقابل مقاالت 
 611 ...................... رلنیل در مهیب نبوک  یضر بر   اختار رلتییتغ و یلن ان هی رما میرم تقیغ و  میم تق لثرلت یبرر 

 یترحم فرهاد
 621 ............................................... مهیب نبوک  یضر  یلفزل و انیمشتر  تمندیرضا بر مهیب  ها  ش یهیلپل ریتأث یبرر 

  خ رو لبولفبضل     دیرش  یدی     انی ربخش لحمد
 613 .............................................................................. رلنیل در یزندگ مهیب  تقاضا بر مؤثر  لقتصاد عولمل یبرر 

 یروزجائیف نجار عادلهلل     لحرلر  م د    راردگر میلبرله
 633 ................................................................. مهیب نبوک  یضر بر عملهرد  یشباف و مهیب  ها شرر  به لعتماد ریتأث

  ش ااز دیلم     دیبنو دیمج

file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892805
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892812
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892817
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892818
file:///D:/انتشارات/ketab/کتاب%20مقالات%20همایش%2026/کتاب%20مقالات%20همایش%2026.docx%23_Toc29892828


 

 6 

 

 سازمان همایش 



 

 1 

 وششمین همایش ملی بیمه و توسعه  مجموعه مقاالت بیست

 کمیته علمی همایش  اعضای
 محل خدمت رشته سمت نام و نام خانوادگی حوزه ردیف

1 

 دلنشگاه

 لبرلهیم عاا یدرتر 

علمی و عضو هیات عضو 
شورل  پژوهشی پژوهشهده 

 بیمه

مدیری  
 بازرگانی

دلنشگاه لفزهرل 
 (س)

 درتر علی  ور  2

علمی و عضو هیات عضو 
شورل  پژوهشی پژوهشهده 

 بیمه

 دلنشگاه ت رلن لقتصاد نظر 

 علمیهیات عضو  درتر ق رمان عادفی 3
لقتصاد بی  

 ل  رشته
 دلنشگاه ت رلن

 لقتصاد بیمه علمیهیات عضو  درتر رضا لفقی 4
دلنشگاه عالمه 
 طااطاایی

 درتر  تو ا گودرز  1
رئیس مو  ه  موزشی بیمه 

 لرو
 علوم لقتصاد 

دلنشگاه عالمه 
 طااطاایی

  مار علمیهیات عضو  درتر لمی  ح   زلده 6
دلنشگاه ش ید 
 ب شتی

 درتر عادلف اده نی ی 1

 علمی و عضوهیات عضو 
شورل  پژوهشی پژوهشهده 

 بیمه

ریاضی 
 راربرد 

دلنشگاه عالمه 
 طااطاایی

 درتر رامایز پیهارجو 3
علمی و مدیرعامل هیات عضو 

 شرر  بیمه  رمان
 لقتصاد

دلنشگاه  زلد 
ل المی، ولحد 
 علوم و تحقیقات

 پناه درتر لحمد یزدلن 2

عضو هیات علمی و عضو 
شورل  پژوهشی پژوهشهده 

 بیمه

 لقتصاد
دلنشگاه لفزهرل 

 (س)

11 

بیمه 
مررز  

 لیرلن.ل.ج

 علوم لقتصاد  رل مقام رئیس قائم پرویز خ روشاهی
بیمه مررز  

 لیرلن.ل.ج

 معاون طرح و تو عه رحیم مصدق 11

رارشناس 
لرشد معار  
ل المی و 
 لقتصاد

بیمه مررز  
 لیرلن.ل.ج
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 محل خدمت رشته سمت نام و نام خانوادگی حوزه ردیف

 معاون نظارت مبید لمینی 12

دلنشجو  
درتر  

مدیری  ر   
 رارو 

بیمه مررز  
 لیرلن.ل.ج

 معاون لتهائی غالمعلی ج انگیر  13
رارشنا ی 
 لرشد

بیمه مررز  
 لیرلن.ل.ج

14 

صنع  
 بیمه

 درتر م عود حجاریان
ل   لنجم  حرفه مدیرعامل

 صنع  بیمه

مدیری  
  ی تم مافی

ل   لنجم  حرفه
 صنع  بیمه

 شرر  بیمه د  مدیرعامل محمدرضا رشاورز 11

رارشنا ی 
لرشد 
 ح ابدلر 

 شرر  بیمه د 

 شرر  بیمه  امان مدیرعامل لحمدرضا ضرلبیه 16
برق 

 لفهترونیک

شرر  بیمه 
  امان

11 
درتر منصورعلی 
 رحیمی باغ لبریشمی

شرر  بیمه  عضو هیات مدیره
 لیرلن 

 شرر  بیمه لیرلن ح ابدلر 

 شرر  بیمه   یا مدیرعامل م عود بادی  13

رارشنا ی 
مدیری  لرشد 

 بازرگانی

 شرر  بیمه   یا

 -  ید ر ول تاجدلر 12

رارشنا ی 
لرشد مدیری  
 بازرگانی

 شرر  بیمه لفارز

 شرر  بیمه دلنا لقتصاد شرر  بیمه دلنا مدیرعامل درتر لبرلهیم راردگر 21

 شرر  بیمه تعاون مدیری  شرر  بیمه تعاون مدیرعامل درتر یونس مظلومی 21

22 
 یدمحمد درتر 

 رریمی
 مدیری  گرلن   ندیها  بیمه دبیررل

 ندیها  
 گرلن بیمه

23 

پژوهشهده 
 بیمه

 پژوهشهده بیمه لقتصاد رئیس پژوهشهده درتر حمید رردبچه

 درتر فیلی نیاران 24
عضو هیات علمی و معاون 

 پژوهشی
 پژوهشهده بیمه لقتصاد

 پژوهشهده بیمه لقتصاد عضو هیات علمی درتر عزیز لحمدزلده 21
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 وششمین همایش ملی بیمه و توسعه  مجموعه مقاالت بیست

 محل خدمت رشته سمت نام و نام خانوادگی حوزه ردیف

 پژوهشهده بیمه ریاضی عضو هیات علمی درتر فربد خانی زلده 26

 پژوهشگر  شاهی  طیار 21

دلنشجو  
درتر  

مدیری  منابع 
 لن انی

 پژوهشهده بیمه

 درتر میترل قنارزلده 23

عضو هیات علمی و  رپر   
ها   گروه پژوهشی بیمه
 لشخاص

 پژوهشهده بیمه  مار

 پژوهشهده بیمه ریاضی عضو هیات علمی لعالیی درتر محاوبه 22

 درتر فرزلن خام یان 31

عضو هیات علمی و  رپر   
گروه پژوهشی مطافعات رالن 

 بیمه

 پژوهشهده بیمه لقتصاد

31 
درتر ن ری  
 حضارمقدم

عضو هیات علمی و  رپر   
 و  موزشی لدلره لمور پژوهشی

 پژوهشهده بیمه لقتصاد  الم 

 لثنی عشر  درتر مریم 32

عضو هیات علمی و  رپر   
لمولل ها   بیمهگروه پژوهشی 

 و م هوفی 

 پژوهشهده بیمه  مار

 پژوهشهده بیمه ریاضی عضو هیات علمی درتر ل ماء حمزه 33

 عضو هیات علمی فاطمه  زلدبخ  34
علوم قر ن و 
 حدیث

 پژوهشهده بیمه
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      همایشاجرایی و  علمیمسئولین 
 

 عضو رمیته لجرلیی همای  لرار ترراشوند علی 

 عضو رمیته لجرلیی همای   باد  علی حاتم 

 دبیر رارگروه مقاالت همای   یدعلی ح ینی 

 عضو رمیته لجرلیی همای  زین  خار ار 

 عضو رمیته لجرلیی همای  زلده هاد  رئیس ید 

  عضو رمیته لجرلیی همای  مصطبی زند 

 عضو رمیته لجرلیی همای  جلیل قا می 

 قائم مقام دبیر علمی همای  درتر میترل قنارزلده 

 ر انی دبیر رمیته لطالع علیرضا محمدعلی 

 عضو رمیته لجرلیی همای    مجید ملک 
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 پیشگفتار 
توفید  به توفید ناخافص یک رشور ل  ، یهای لز   بیمه حقشاخص ضری  نبوک بیمه ره بیانگر ن ا  

 تولند نشان دهنده رشد، پیشرف  و بافندگی بیمه در یک رشاور  می ل   ره ها  رفاه لجتماعی شاخص
لهمیا  لفازلی  ضاری  نباوک بیماه لز       .فعافی  صنع  بیمه و لقتصاد یک رشور باشد نزدیکلرتااط  و

گرلن و فعاالن  شی لز تو عه بیمه در رشور نه تن ا نصی  بیمهزولیا  مختلبی قابل برر ی ل   و منافع نا
، بیمه صنع . گیرد ورارها  فعال در رشور رل در بر می حوزه بیمه خولهد شد، بلهه رل لقتصاد و ر  

دهنده مخاطرلت مختلا  موجاود در    پوش  ولقتصاد   ها  فعافی  ی لز م متری  بازیگرلنعنولن یه به
هاا    نبعاان خاود دلشاته و باا پاذیرش ری اک       در ب اود وضعی  فعلی و  تای ک   زلیی    م بهجامعه، 
هاا  گونااگون لقتصااد  و لجتمااعی رل فارلهم       هاا  پرشاتاب جامعاه در بخا      لمهان حررا   ،متنوع
 . ازد می

ن ا  به لرتقا  نق  لقتصاد   مهل  شده ل   ل.ل.ج برنامه ششم تو عه، بیمه مررز برل اس قانون 
ها  لجرل  برنامه لقدلم  رفاه و لمنی  مردم و لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رشور در  ال بیمه در تامی 

ها   فرص  خوبی رل برل  بیمه قانونگذلرتهلی  لی   لگرچه. درصد بر اند 1و لی  شاخص رل به  نموده
صاد ها و تغییرلت هم در محیط لقت ؛ لما ر یدن به لی  هد  م تلزم زیر اخ بازرگانی لیجاد ررده

 .رالن رشور و هم در  ازورار نظارت بر صنع  و فضا  ر   و رار بیمه ل  
هاایی رل    ها و برناماه   یا   نبوک در رشور در طی چند  ال لخیر با رویهرد لفزلی  ضری  بیمه مررز 

هاا  مرباوط باه بیماه زنادگی لز       تبهیاک ح ااب  لفازلم باه   : عاارتناد لز  لجرل نموده ل ا  راه لهام  ن   
حارمیا  شاررتی در صانع      از  لصول  ؛ پیادهبیمه تخصصیمو  ات تارید بر تا یس  ؛غیرزندگی

 میز لز طارق مختلا  لز جملاه پیگیار  و      ل  برل  جارلن حولدث فاجعه ها  بیمه گ ترش پوش ؛ بیمه
هاا     از  حضاور شارر    زمینه؛ توجه به فناور  لطالعات و لندلز  صندوق بیمه حولدث همگانی رله

 .توجه به لمر  موزش و پژوه  در صنع  بیمه؛ و ها پاو ل تارتبنیان  دلن 
نعا ،  لفزلیای لصاحاب ص   لندیشای و هام   برگزلر  همای   االنه بیمه و تو عه فرصتی ل   بارل  هام  
لز لی  رو در رل تا  پیگیار  لفازلی    . دلنشگاهیان و ن ادها   یا تگذلر و موثر در تو عه صنع  بیمه

لنتخاب شد تاا  « ها و رلههارها لفزلی  ضری  نبوک بیمه؛ چاف »ای  لم ال ضری  نبوک بیمه، عنولن هم
لز لی  گذر، عولمل موثر بر تو عه ضری  نبوک و لفزلماات تحقاق هاد  برناماه ششام ماورد برر ای و        

 .تحلیل صاحانظرلن قرلر گرفته و رلههارها  راربرد  و عملیاتی به صنع  عرضه شود
 

 دکتر غالمرضا سلیمانی
 بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران رئیس کل
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 مقدمه
ر ایده ل ا ؛ یعنای لز    1321در  اال   1.33به  1.2در طول یک دهه گذشته ضری  نبوک بیمه لز حدود 

لگر توجه رنیم راه در طاول دوره ماذرور باه  اا       . درصد برخوردلر بوده ل   3رشد  االنه حدود 

درصاد رشاد دلشاته     1لی حقیقی  ااالنه حادود   شرلیط ن اتاً ررود  لقتصاد رشور، توفید ناخافص دلخ

درصد  ضری  نبوک بیمه، بیانگر عملهرد خوب بخ  بیمه در لقتصااد رشاور در    3ل  ، رشد  االنه 

درصد  6با وجود لی ، مقای ه ضری  نبوک بیمه رشور با میانگی  ج انی ره حدود . لی  دوره بوده ل  

دهنده وضاعی  ناه    درصد ل  ، نشان 12نوبی ره حدود ج ل   و یا مقای ه  ن با رشورهایی مانند رره

. چندلن رضای  بخ  و لفاته، ظرفی  ب اود بافقوه عظیمی ل   ره در صنع  بیماه رشاور وجاود دلرد   

ل  ره همتایان  ن  ها  لخیر، صنع  بیمه رشور برل  ر یدن به موقعی  شای ته رغم موفقی  بنابرلی ، به

در حقیقا ، باا   . ه دلرند، م یر  طوالنی و  اخ  رل در پای  دلرد  در رشورها  پیشرفته ج ان و منطق

ضری  نبوک، تحقق هد  برنامه ششم، ره ر ایدن باه      فرض تدلوم نرخ رشد  االنه یک دهه گذشته

 1411ل  ، لمهان پذیر نخولهد بود و لی  ضری  در پایان  اال   1411درصد  در  ال  1ضری  نبوک 

ت دیگر، صنع  بیمه لگر بخولهد بر ل اس لفگو  رشد یک دهاه قاال   به عاار. خولهد بود 2.1حدلرثر 

درصاد  ضاری  نباوک، بایاد      1خود حرر  رند، برل  ر یدن به میاانگی  عملهارد ج اانی و هاد      

 !   ال منتظر بماند 11حدلقل 

تار  رشاد  فرل  ها  م م مولجه ه تیم ره برل  د تیابی به نرخ  ؤللبا توجه به لی  حقایق  مار ، با لی  

لز نرخ یک دهه قال و تحقق چنی  هدفی برل  ر یدن به میانگی  ج انی در بازه زماانی روتااه تار، چاه     

 باید ررد؟

هماای    ششمی  و بی  برل   "ها و راهکارها افزایش ضریب نفوذ بیمه؛ چالش"لنتخاب عنولن 

پژوهشااگرلن،  ملای بیماه و تو ااعه، بادناال لیجااد فرصااتی بارل  لیا  منظااور باوده ل ا  تااا محققای  و         

هاا  فارلرو  صانع      لل فوق و برر ی چاف ؤ یا تگذلرلن، مدیرلن  و فعافی  صنع  برل  پا خ به  

 . ی برل   ن به گبتگو بنشینندهای حل بیمه و یافت  رله

پنل  صنع ، در دو روز همای  با حضور  11پنل علمی و  2مختلبی در قاف   ها  بر لی  ل اس، نش  

هاا محققای  و    در لیا  نش ا   . محققای  و لصاحاب صانع ، طرلحای شاده ل ا        نبار لز  3111بی  لز 

احاث مختلبای رل در   ن لرشاد و در حضاور فعاافی  صانع ، ما    رارشنا ان در رنار  یا تگذلرن و مدیرل

قاف  مقافه، گزلرش،  خنرلنی و پر   و پا خ مورد بحث قرلر خولهند دلد؛ به لمید لی  ره بتولنناد باه   
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لز م یر تو عه صانع     ها  م م صنع  و لرلئه تصویر  روش ا   برل  حل چاف ها  من یافت  پا خ

 .بیمه رمک نمایند

بار دیگر چنی  فرص   لرزشمند  بارل  صانع  بیماه رشاور فارلهم       رل  پا گزلرم ره بزرگخدلوند 

 لز جنااب . رانم  در لیجاد لی  فرص ، لفرلد ب یار  نق  دلشتند ره لز هماه  ن اا تشاهر مای    . شده ل  

 قا  درتر  یلمانی ریا   محترم رل بیمه مرراز  راه وقا  ب ایار  رل لز لبتادل تاا روز هماای  باه         

مختل  همای  لختصاص دلدند و با نظارلت لرزشامند     ها  شرر  در جل ات مختل  مرتاط با حوزه

ل  لز  قائم مقام گرلمی و هیات عامل بیمه مرراز ، لعضاا  شاور   . رنم خود، یاریمان رردند، تشهر می

ها  علمی و  لجرلیی فنای راه در طرلحای و لجارل  لیا  هماای          یا تگذلر  همای ، لعضا  رمیته

لز  رل ار   پژوهشاگرلن و ل اتادلن فرهیختاه   همچنی   پا اگزلر  . رنم لند، قدردلنی می نق  م می دلشته

لرزشامند خاود   وهشهده ه تم ره با  لرلئه مقاالت هیات علمی و پژوهشگرلن تولنمند پژرشور، لعضا  

گارلن، مادیرلن عامال     لز مادیری  معازز و هیاات رئی اه  اندیها  بیماه      . بر غنا  لی  همای  لفزودناد 

و ن اد  صنعتی بیمه ها  ل  و  ایر لنجم  ها  بیمه رشور، ریا   لرجمند و لعضا  لنجم  حرفه شرر 

هاا   دلی  برناماه ها  مختل  همای ، نقا  م مای در ها    رشور ره با حضور و مشارر  خود در رمیته

دریغ یاار    ها، بی متنا   با نیاز صنع ، برع ده دلشتند و پژوهشهده رل در طرلحی و لجرل  رلیه برنامه

 . رنم رردند، تشهر می

معااونی  و لعضاا  هیاات علمای و پژوهشاگرلن، مادیرلن و       : در پایان به همهارلن عزیزم در پژوهشهده

حرل اا  و خاادماتی رااه شاااهد تااالش صااادقانه و   هااا و نیروهااا  خاادوم همهااارلن گرلماای معاوناا 

ناپذیر  ن ا در طول چند ماه گذشاته بارل  برگازلر  لیا  هماای  عظایم در چنای   اطحی لز          خ تگی

لم، خدلقوت گبتاه و لز لیشاان صامیمانه تشاهر نماوده و قادرلن        ل تاندلرها  علمی، فنی و لجرلیی بوده

 .  حضور و تالش  ن ا ه تم

 

 دکتر حمید کردبچه  

 رئیس همایش و رئیس پژوهشکده بیمه
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  مروری بر حقایق آماری: ضریب نفوذ بیمهارزیابی 

  2میثم رلفعی    1علی  ور 

 چکیده

ها  م م عملهرد صنع  بیمه ل   ره برل  برر ی روند رو به رشد  ضری  نبوک یهی لز شاخص

ضری  نبوک برلبر . گیرد لفمللی مورد ل تباده قرلر می ها  بی  صنع  بیمه رشور و همچنی  برل  مقای ه
دهد ره چه   می لز توفید ناخافص  ها به توفید ناخافص دلخلی ل   و فذل نشان می بیمه  ا  حقبا ن

در تحلیل  مار  لی  ضری  نبوک بیمه برخی حقایق  مار  . شود دلخلی صر  پردلخ  باب  بیمه می
فعه بی  در لی  تحلیل با ل تباده لز مطافعه رشور لیرلن و مطا. باشند وجود دلرد ره درخور توجه می

 :دهند ره نتایج حاصله نشان می. شود رشور  برخی لز لی  حقایق ل تخرلج و لرلئه می

هر لقتصاد   GDPزیرل به لزل  لیجاد یک ریال . ضری  نبوک در طول زمان لفزلماً رشد مثا  دلرد -1
بیانگر توفید  GDP. ها  بیشتر  رل بهار بگیرد ل  بیشتر  رل توفید رند و دلرلیی بای تی راالها  ول طه

 .شود ها نیز می ل  و دلرلیی و ماادفه راالها  ن ایی ل   در حافی ره بیمه شامل راالها  ن ایی، ول طه
رلبطه خطی دلرد به عاارت دیگر با  GDPدالف  بر  ن دلرد ره ضری  نبوک بیمه با  1ولقعی   -2

 . یابد بزرگ شدن لقتصاد، ضری  نبوک نیز لفزلی  می

معینی رل لز ( نه درصد)زیرل لفرلد، مقدلر . حدود رنندۀ ضری  نبوک، در مد  رلنه ل  عامل م -3
 .رنند می بیمه حقدر مد خود رل صر  پردلخ  

 .جمعی  به عنولن معیار  لز بزرگی و لندلزه رشور ل  ، تأثیر  بر ضری  نبوک بیمه ندلرد -4
 .تورم عامل م می در ج   راه  ضری  نبوک بیمه ل   -1

عامل م می در ج   راه  ضری  نبوک بیمه ( لز جمله بی ثااتی در مد و تورم)ثااتی لقتصاد   بی -6
 . ل  

ل  ره برل   به گونه. ل  در محدود نمودن ضری  نبوک دلرند رننده عولمل ن اد  نق  تعیی  -1
  حال ضری  نبوک رشورهایی ره در مد  رلنه باال و تورم پایی  و ثاات لقتصاد  باالیی دلرند و در عی

 .تولند لی  وضعی  رل توضیح دهد پایی  بودن ریبی  ن اد  ل    ن ا پایی  ل  ، تن ا عاملی ره می

 ثااتی لقتصاد  ضری  نبوک بیمه، تورم، عولمل ن اد ، بی :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 alisouri@ut.ac.irعضو هیات علمی دلنشگاه ت رلن، دلنشهده لقتصاد، .  1

 دلنشهده لقتصاد، دلنشگاه خولرزمیعضو هیات علمی .  2

های  پنل ضریب نفوذ بیمه؛ واقعیت

 آن کننده آماری و عوامل تعیین
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 مقدمه -8

هاد   . پاردلزیم  مای  در لی  مقافه به برر ی و تحلیل  مار  لز ضری  نبوک بیمه و عولمل لقتصاد راالن 

ها  موجود، برخی لز حقایق  مار  ره در خصوص  لصلی لی  مطافعه  ن ل   ره برل اس تحلیل دلده

شود و  پس برل اس  لی  مطافعه لبتدل برل  لیرلن لنجام می. ضری  نبوک بیمه وجود دلرد، ل تخرلج شوند

 .لنجام خولهد شد 1221-2111ها  ج انی در دوره  متو ط دلده

لی  تجزیه . پردلزیم لبتدل به تحلیل ضری  نبوک بیمه و تجزیه  ن برح   تغییرلت قیمتی و مقدلر  می

 پس به تأثیر . تولند حقایق در خور توج ی رل در خصوص تغییرلت ضری  نبوک بیمه لرلئه نماید می

 1311-16یرلن در دوره ها لقتصاد ل پردلزیم ره با ل تباده لز دلده متغیرها  رالن بر ضری  نبوک بیمه می

لز نجاره بحث بیمه و تقاضا   ن ب تگی به  اختار بلندمدت لقتصاد دلرد، فذل لز . لنجام خولهد شد

رشور ل تباده خولهیم ررد ره به برر ی ضری  نبوک بیمه با ل تباده  11مطافعه بی  رشور برل  حدود 

 . لخ خولهیم پرد 1221-2111ها  رشورها  منتخ  طی دوره  لز دلده

 تعاریف -1

ها  صادره طی یه ال  نامه ها  توفید شده بیانگر لرزش ریافی بیمه بیمه حق: ها  توفید شده بیمه حق

 .ل  

 . باشد ها  توفید شده به جمعی  می بیمه حق رلنه برلبر با ن ا   بیمه حق:  رلنه بیمه حق

ها  مورد ل تباده در برر ی عملهرد  تری  شاخص ضری  نبوک بیمه یهی لز م م:  ضری  نبوک بیمه

به  (GDP)ها  توفید شده به توفید ناخافص دلخلی  بیمه حقلی  شاخص لز تق یم . باشد صنع  بیمه می

 .باشند بدی ی ل   ره صورت و مخرج لی  ر ر، برح   لرقام پوفی می.  ید د   می

توفید ناخافص دلخلی بیانگر مجموع لرزش راالها و خدمات ن ایی توفید شده در : اخافص دلخلیتوفید ن

لی  تعری  لز  ن جناه م م ل   ره در محا اه ضری  . باشد دلخل یک رشور در یک  ال معی  می

ل   لی  در حافی . شود ل تباده می( لرزش راالها و خدمات ن ایی)نبوک بیمه لز توفید ناخافص دلخلی 

عاارت  به. ها  فرلتر لز توفید راالها و خدمات ن ایی درگیر ل   ره در لقتصاد ، صنع  بیمه فعافی 

ها  ر  ل  و لنولع دلرلیی دیگر، بخ  بیمه عالوه بر توفید راالها و خدمات ن ایی با توفید راالها  ول طه

زیرل در محا اه ضری  نبوک بیمه، . لی  نهته در تحلیل ضری  نبوک بیمه، حائز لهمی  ل  . و رار دلرد

ها   بیمه حقره در صورت ر ر  در مخرج ر ر فقط لرزش راالها و خدمات ن ایی رل دلریم، درحافی

ها  ل  و همچنی  دلرلیی ها  توفید  لعم لز ن ایی و ول طه توفید  رل دلریم ره مربوط به بیمه فعافی 

 .ل  
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بیانگر متو ط قیم   (CPI)رننده   طح عمومی قیم  یا شاخص قیم  مصر : ها  طح عمومی قیم  

 .باشند لی  شاخص مانا  محا اه تورم می. راالها و خدمات مصرفی تو ط خانولرها  

هاا  توفیاد  برلبار باا مجماوع لرزش ریاافی تماام         بیماه  حاق (: قیما  بیماه  )هاا   ناماه  متو ط قیم  بیماه 

ها  توفید  باه تعادلد    بیمه حقها لز تق یم  نامه در لینجا، متو ط قیم  بیمه. باشد ا  صادره میه نامه بیمه

بنابرلی ، در لی  گزلرش، قیم  بیمه یا شاخص قیما  بیماه بیاانگر متو اط     .  ید ها به د   می نامه بیمه

 .شود ها   ره به طریق مذرور محا اه می نامه قیم  بیمه

قیم  ن ای   حقیقای بیماه برلبار باا ن اا  قیما  بیماه باه  اطح عماومی           : بیمه( حقیقی)قیم  ن ای 

لگر در طول زمان لی  ن ا  لفزلی  دلشته باشاد  . باشد تغییرلت لی  ن ا  حائز لهمی  می. ها   قیم 

گرفتاه ل ا  و باه عااارت      هاا پیشای   طور متو ط لز  طح عمومی قیما   بدلن معنا   ره قیم  بیمه به

 .تر شده ل   گذلرلن، گرلن مهدیگر، بیمه برل  بی

 مروری بر وضعیت ضریب نفوذ بیمه در ایران و تغییرات آن -9

لبتادل روناد ضاری     . پاردلزیم  در لی  فصل به برر ی روند ضری  نبوک بیمه در لیرلن و تغییرلت  ن مای 

  هاا  لجااار  و لختیاار    هاا  زنادگی و غیرزنادگی و همچنای  بیماه      نبوک بیمه و تبهیک  ن باه بیماه  

رنایم و همچنای  رشاد ضاری  نباوک       در لدلمه تغییرلت و رشد ضری  نباوک رل برر ای مای   . پردلزیم می

 .برح   عولمل ل می و حقیقی، تجزیه ررده و تحلیل خولهیم ررد

 روند ضریب نفوذ بیمه

 ضری  نبوک بیمه در لی . دهند نشان می 1311-26روند ضری  نبوک بیمه در لیرلن رل طی دوره  1نمودلر 

ضاری  نباوک   . برلبر شده ل ا   1ر د ره بی  لز  می 1326در  ال  3/2به   1311در  ال  41/1دوره لز 

لیا  درحاافی   . برلبار شاده ل ا     13/1ر د ره حادود   می 1311در  ال  11/1به  1311در  41/1بیمه لز 

ل  راه   گوناه  رند به دلرل  روند نزوفی بوده و  پس شروع به لفزلی  می 1316تا  1311ل   ره بعد لز 

ها  بعد لز جنگ  رشد عمده ضری  نبوک بیمه در  ال. میر  د 1311تقریااً به  طح  ال  1361در  ال 

برلبار شاده    11ر اد راه بای  لز     مای  1326در  اال   3/2به  1361در  ال  21/1باشد ره لز  تحمیلی می

 .دهد ها  مختل  نشان می رشد ضری  نبوک بیمه رل طی دوره 2-2جدول . ل  
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 روند ضریب نفوذ بیمه در ایران: 8نمودار 

 

 رشد ضریب نفوذ بیمه .8جدول 

 دوره
متوسط رشد ساالنه 

 (درصد)

 قال لز لنقالب ل الم 11-1311

 جنگ تحمیلی 61-1313

 ها دوره بعد لز جنگ تحمیلی تا شروع تحریم 33-1363

 ها و ررود لقتصاد  تحریم 26-1334

1/1 

3/3- 

3/11 

3/1 

 

 های اختیاری و اجباری بیمه ضریب نفوذ

دهد ره تا  لی  نمودلر نشان می. دهد ضری  نبوک بیمه رل به تبهیک لختیار  و لجاار  نشان می 2نمودلر 

راه   11لماا لز لول اط دهاه    . ها  لختیار  باوده ل ا    بخ  عمده بیمه مربوط به بیمه 1311لول ط دهه 

تار شاده و رشاد ضاری  نباوک       لختیاار  رام   هاا   صب  بیمه شروع به گ ترش نموده ل  ،   م بیمه

 .ها  لجاار  بیشتر شده ل   بیمه
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 مروری بر حقایق آماری: ارزیابی ضریب نفوذ بیمه

 
 های اختیاری و اجباری ضریب نفوذ بیمه .1نمودار 

 

 های زندگی و غیرزندگی ضریب نفوذ بیمه

دهد ره  لی  نمودلر نشان می. دهد ها  زندگی و غیرزندگی رل نشان می روند ضری  نبوک بیمه 3نمودلر 

هاا    طی لیا  دوره، ضاری  نباوک بیماه عمادتًا شاامل بیماه       . مه زندگی ب یار پایی  ل  ضری  نبوک بی

ها  زندگی نیز لز رشد قابل توج ی  ، ضری  نبوک بیمه1331به هر حال لز لول ط دهه . غیرزندگی ل  

 .برخوردلر بوده ل  
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 زندگی و غیرزندگیهای  ضریب نفوذ بیمه. 9نمودار 

 

و  13311-26هاا    ، ضری  نبوک بیمه و توفید ناخافص دلخلای رل طای دوره  بیمه حقنرخ رشد  2جدول 

( مخارج ر ار ضاری  نباوک بیماه     )توفید ناخاافص دلخلای    1363-26طی دوره . دهد نشان می 6-1363

صورت ر ر )ها  توفید   بیمه حقلی  درحافی ل   ره . درصد در  ال رشد دلشته ل   3/21حدودلً 

بر لی  ل اس متو ط، رشاد  ااالنه ضاری  نباوک     . درصد رشد دلشته ل   36ود حد( ضری  نبوک بیمه

 . باشد درصد می 1/3بیمه حدود 

درصاد در   12ها  لجاار  دلشته ل   ره رشاد  ن، حادود    همچنی  بیشتری  رشد رل ضری  نبوک بیمه

دوره رشاد   ها  زندگی ن اتاً روچک ل  ، وفای طای   با وجود لینهه ضری  نبوک بیمه.  ال بوده ل  

 .باشد درصد  ال می 1/11دهد ره حدود  قابل توج ی رل نشان می
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 مروری بر حقایق آماری: ارزیابی ضریب نفوذ بیمه

 نرخ رشد ضریب نفوذ بیمه .1جدول 

 نوع بیمه
39-8910 39-8991 

 ضریب نفوذ بیمه حق ضریب نفوذ بیمه حق

 زندگی

 غیرزندگی

 لجاار 

 لختیار 

 رل

1/31 

4/21 

2/2 

1/21 

1/21 

3/6 

4/3 

4/1 

1/3 

6/3 

1/33 

1/31 

3/41 

4/34 

1/36 

1/11 

3/3 

2/11 

4/1 

1/3 

 3/21 3/23 توفید ناخافص دلخلی

 

 تجزیه ضریب نفوذ بیمه -1

 :صورت زیر نوش  تولن به ضری  نبوک بیمه رل می

(1) X
I

y
 

I  ،ضری  نبوک بیمهX ها  توفید  و  بیمه حقy   صورت زیر  رلبطه فوق رل به. توفید ناخافص دلخلی ل

 :نوی یم می

(2) xp x
I

py
 

xp  ناماه،   قیم  متو ط یک بیماهx   هاا،   ناماه  تعادلد بیماهp     شااخص قیما    )هاا    اطح عماومی قیما

جا  شااخص ضامنی    توجه شود ره در لینجا به. توفید ناخافص دلخلی حقیقی ل     yو ( رننده مصر 

GDP  لیم، زیرل هد  ما برر ی تغییرلت قیم  بیمه  رننده ل تباده ررده لز شاخص قیم  مصر( )xp 

 :رنیم صورت زیر بازنوی ی می رلبطه فوق رل به. باشد در مقای ه با تورم می

(3)   
  
  

xp x
I

p y
 

xp

p
xقیم  ن ای بیمه و  

y
 . باشد ضری  نبوک حقیقی بیمه می 

نشاان دلده شاده     3محا اه شده و خالصاه نتاایج در جادول     1311-6مقادیر متغیرها  فوق برل  دوره 

ره تاورم   درصد در  ال رشد دلشته ل  ، درحافی 2/16طور متو ط  طی لی  دوره، قیم  بیمه به. ل  

بناابرلی  رشاد قیما  بیماه تقریااًا معاادل باا تاورم باوده و حتای لنادری لز  ن            . درصد بوده ل   3/11

و رشاد توفیاد ناخاافص دلخلای      3/12هاا حادود    لز طر  دیگر، رشد تعدلد بیماه . تر بوده ل   روچک

باشد ره بیانگر رشد حقیقی ضری   درصد می 3/3برلبر با  تباوت لی  دو،. درصد بوده ل   1/3حقیقی 
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درصاد در   3/3طور متو اط   بدی  ترتی ، رشد ضری  نبوک بیمه ره طی لی  دوره به. باشد نبوک بیمه می

درصد رشد حقیقای ضاری  نباوک بیماه      3/3درصد رشد قیم  ن ای بیمه و  -4/1 ال بوده ل   شامل 

 .باشد می

 

 (8939-39نرخ رشد متوسط دوره )تجزیه ضریب نفوذ بیمه  .9جدول

قیمت 

 &pبیمه

تورم
p& 

تعداد 

 &xها نامه بیمه

تولید ناخالص 

 &yداخلی

قیمت 

 نسبی بیمه

ضریب 

نفوذ 

 حقیقی

ضریب 

 نفوذ

2/16 3/11 3/12 1/3 41- 3/3 3/3 

 

. قیم  ن ای بیمه در طول لی  دوره دلرل  لندری راه  بوده ل  . دهند طور لرقام فوق نشان می همان

 . دهد روند قیم  ن ای بیمه رل نشان می 2-4نمودلر 

تجزیاه رشاد ضاری  نباوک باه      . دهد نشان می 1311 - 26تجزیه ضری  نبوک بیمه رل طی دوره  4جدول 

رشد ضری  نباوک بیماه    1316عنولن مثال در  ال  به. رند شنا ایی عل  تغییرلت ضری  نبوک رمک می

درصد رشد حقیقای   -11/1لی  در حافی ل   ره رشد قیم  ن ای بیمه . درصد بوده ل   11/4حدود 

  طور ن ای قیما  بیماه رااه    بنابرلی ، با وجود  ن ره به. درصد بوده ل   63/11ضری  نبوک حدود 

رشد ضری  نبوک  1311لما در  ال . یافته ل  ، وفی صنع  بیمه در لی   ال گ ترش ولقعی دلشته ل  

درصاد   3/11ل  ره قیما  ن اای  ن حادود     گونه به. بیمه، عمدتاً به خاطر لفزلی  قیم  بیمه بوده ل  

 .درصد بوده ل   3/2در حافی ره رشد حقیقی  ن فقط . دلشته ل   رشد

تاولن ترریا  رشاد ضاری  نباوک رل در       ه در لی  تجزیاه وجاود دلرد  ن ل ا  راه مای     نهته دیگر  ر

و  1/6رشد ضری  نبوک بیمه حادود   1326و  1324عنولن مثال در  ال  به. ها  مختل  مقای ه نمود  ال

صرفاً به خاطر روش تحقیقی باوده وفای در    1324لی  در حافی ل   ره در  ال . درصد بوده ل   1/6

نیاز برقارلر    1331و  1311ها   لی  وضعی  برل   ال. اشی لز لفزلی  قیم  بیمه بوده ل  ن 1326 ال 

 .ل  
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 مروری بر حقایق آماری: ارزیابی ضریب نفوذ بیمه

 (نرخ رشد ساالنه)تجزیه ضریب نفوذ بیمه : 1جدول

(رشد ضریب نفوذ حقیقی)رشد حقیقی  رشد قیمت نسبی بیمه رشد ضریب نفوذ  سال 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 ضریب نفوذ بیمه و متغیرهای کالن -1

مطافا   . پاردلزیم  در لینجا به برر ی ضری  نبوک بیمه و رلبطه  ن با برخی لز متغیرها  لقتصاد رالن می

باشد ره لفاته بحث تهمیلی  ن در فصل بعد  و برل ااس   ها  لقتصاد لیرلن می لی  ق م  بر ل اس دلده

 . ها  ج انی لرلئه خولهد شد دلده

 تولید ناخالص داخلیهای تولیدی و  بیمه حقضریب نفوذ بیمه، 

بارل  برر ای   .  یاد  د   می ها  توفید  به توفید ناخافص دلخلی به بیمه حقضری  نبوک بیمه لز ن ا  

ها  توفید  و محور لفقای توفیاد    بیمه حقرل در نظر بگیرید ره محور عمود   4تر  ن ا  نمودلر  دقیق
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ه شی  منحنی بیانگر ضاری  نباوک   بدی ی ل   ر. دهد نشان می 1311-26ناخافص دلخلی رل طی دوره 

دهنده  ن ل   ره ضاری  نباوک بیماه     صورت نمایی بوده و نشان طور معمول لی  منحنی به به. بیمه ل  

به لی  دفیل ره در هر لقتصاد  برل  توفید یک ولحد راال  ن ایی نیااز  . همولره دلرل  رشد مثا  ل  

ل  و  تمام راالهاا  ن اایی، ول اطه   . ها و دلرلیی دلریم رارگیر   رمایه ل  و به به توفید راالها  ول طه

 GDPشود تا رشد صنع  بیمه لز رشاد   لی  م هله موج  می. ها درگیر با بیمه ه تند ها و دلرلیی  رمایه

 .فذل مثا  بودن رشد ضری  نبوک بیمه یک لمر طایعی و بدی ی ل  . بیشتر باشد

 
 الص داخلیهای تولیدی و تولید ناخ بیمه حق .1نمودار

 

)لگر  )X f Y رل در نظر بگیریم ضری  نبوک بیمه برلبر ل   با: 

 ( )X f x
I

y y
  

 :خولهیم دلش  yگیر  ن ا  به  با مشتق
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 مروری بر حقایق آماری: ارزیابی ضریب نفوذ بیمه

 

( ) ( ) ( )

( )

( )

I f y yf y f y y X

y y y

X y
f y

Xy

X
e

y

   
 



 
   

 

2 2

2

2

1

1

 

)ره  )
y

e f y
X

   ها  توفید  ن ا  به توفید ناخاافص دلخلای ل ا  لز  نجاا راه       بیمه حقبر با رش

I

y





 : ید به د   می eبا بر ورد معادفه زیر، مقدلر . باشد 1تر لز  بزرگ eل  ، فذل بای تی  0

 log logt t tX y u    
eبدی ی ل   ره   عاارت ل   لز 1311-26بر ورد معادفه فوق برل  دوره . خولهد بود: 

 
log / / log

( / ) ( / )

/ /

t tX y

R DW

 



 2

9 643 1 3502

71 5 139 6

0 999 0 76

 

/e  1 35 لما چون معادفه فاوق دلرل  خودهما اتگی ل ا ، فاذل باا لضاافه نماودن جملاه         . باشد می 1

(1)AR  23/1شااود و  و باار ورد مجاادد  ن مشااهل خودهما ااتگی حاال ماای=DW باشااد در لیاا   ماای

e/حاف  1  .باشد می 1تر لز   ید ره همچنان بزرگ د   می به 346

 (تولید ناخالص داخلی)ضریب نفوذ بیمه و اندازه اقتصادی 

لفازلی  توفیاد ناخاافص دلخلای     . شاود  لفزلی  لندلزه لقتصاد منجر به گ ترش نیاز به خادمات بیماه مای   

. تولنند موج  لفزلی  تقاضا برل  خدمات بخ  بیمه گردد فزلی  جرم میحقیقی و ل می و همچنی  ل

دهنده رلبطه بی  ضری  نبوک و توفید ناخاافص دلخلای    نشان رل در نظر بگیرید ره 1بدی  منظور نمودلر 

. یاباد  دهد ره با بزرگ شادن لقتصااد، ضاری  نباوک نیاز لفازلی  مای        لی  نمودلر نشان می. حقیقی ل  

 .باشد درصد می 23ضری  هما تگی بی  ضری  نبوک بیمه و توفید ناخافص دلخلی حقیقی حدود 
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 ناخالص داخلی حقیقیضریب نفوذ بیمه و تولید  .1نمودار

 

 ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه حقیقی 

باشد ره عامل م می در تعیی   طح تقاضا برل  رارها  در مد  رلنه حقیقی بیانگر قدرت خرید لفرلد می

رلبطه بی  ضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه حقیقی نشان دلده شده  6در نمودلر . و خدمات مختل  ل  

ز لنقاالب و طای   هاا  قاال ل   دفیل عدم گ ترش بیماه در  اال   دهد ره به برر ی لی  نبوک نشان می. ل  

ها  ن اتاً زیاد در مد  رلنه  ها  جنگ تحمیلی ضری  نبوک بیمه پایی  بوده ل   و باوجود لفزلی   ال

گونه رلبطه مثاتی بی  ضری  نبوک بیمه و در ماد   ، هیچ(دفیل لفزلی  قیم  نب  به 1311ویژه در دهه  به)

هاا  لقتصااد     ر صانع  بیماه و فعافیا    ها  بعد لز جناگ راه د   لما در  ال.  رلنه حقیقی وجود ندلرد

شروع به باز از  نمودند، یک رلبطه مثا  و قو  بی  ضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه حقیقی رل شاهد 

رامالً برتر ل   ره لفزلی  ضری  نبوک بیمه باه همارله لفازلی  در ماد      1321لی  روند تا  ال . ه تیم
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هاا و   تحریم)به بعد شرلیط غیرعاد   1321مجددلً  ال . دلردرنیم، لما روند راهنده   رلنه رل مشاهده می

ررود و عادم   دهد ره به دفیل توق  لفزلی  در مد  رلنه و ورود لقتصاد به رخ می( ها هدفمند  یارلنه

هاا  غیرعااد  رل نشاان     رناد و لفازلی    ولرن  صنع  بیمه به  ن، ضری  نبوک به  م  باال ج   می

قاال لز  ) 1361دوره قال لز  اال  . تولن لز لی  نمودلر ل تخرلج نمود مجزل رل می دهد بنابرلی   ه دوره می

هاا راه بیاانگر     دوره بعد لز جنگ تحمیلی و قاال لز تحاریم  ) 1363- 21دوره ( لنقالب و جنگ تحمیلی

 (.ررود لقتصاد  ها و دوره تحریم)به بعد  1321و دوره ( شرلیط عاد  لقتصاد لیرلن ل  

یهای لز حقاایق   . دهاد  مودلر  ه رلبطه ضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه ل می رل نشان مای عالوه بر لی  ن

لی  ل   ره با توفید ناخافص دلخلی ل می رلبطه مثا  و خطی دلرد، لما نمودلر  مربوط به ضری  نبوک

ه دهد ره رلبطه بی  ضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه ل می یاک رلبطاه مثاا  وفای راهناد      زیر نشان می

به هر حال . تولند باعث باال بودن ضری  نبوک بیمه شود لی  نتیجه بیانگر  ن ل   ره جمعی  نمی. ل  

دهاد و   دهد ره در مد  رلنه ل می لمهان لفزلی  ضری  نبوک به هر  طحی رل نمی لی  نمودلر نشان می

 .شود ها   ن همرله با لفزلی  در مد  رلنه ل می، رُند می لفزلی 

 
 8910-39ضریب نفوذ بیمه و تولید ناخالص داخلی سرانه حقیقی دوره  .9نمودار 
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 ضریب نفوذ بیمه و تورم

ویاژه مااافغ    تورم موج  راه  لرزش پول به. تورم یهی لز عولمل م م و تأثیرگذلر بر بخ  بیمه ل  

دمات بیماه  در زمان فعلای و دریافا  خا    بیمه حقلز  نجا ره بیمه به معنا  پردلخ  . باشد پوفی  تی می

لیا   . تولند لفزلی  ماافغ لحتمافی دریافتی رل رااه  دهاد   در  ینده ل   فذل تورم می( جارلن خ ارت)

رلبطه بی  ضری  نباوک   1نمودلر . شود ره تورم تأثیر منبی بر گ ترش بیمه دلشته باشد ویژگی باعث می

ضری  هما تگی بی  ضاری   .   دهد ره بیانگر یک رلبطه منبی بی  لی  دو ل بیمه و تورم رل نشان می

رل در نظار بگیاریم    1363-26لما لگر دوره . باشد می 1311- 26طی دوره  -3/1نبوک بیمه و تورم برلبر با 

تار   رلبطه بی  تاورم و ضاری  نباوک قاو     . ره صنع  بیمه لز گ ترش قابل توج ی برخوردلر بوده ل  

درصااد  11حاادود  1363 26گی در دوره ل  رااه ضااری  هما اات گونااه بااه(. 3-3نمااودلر . )خولهااد بااود

 .باشد می

 
 1311-26ضری  نبوک بیمه و تورم دوره . 1نمودلر 
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(های بین کشوری داده)ضریب نفوذ بیمه و متغیرهای کالن  -9   

. در بخ  قالی به برر ی برخی متغیرها  لقتصاد رالن در رلبطه  ن ا با ضری  نبوک بیمه بحاث راردیم  

رننده  ن یک موضوع بلندمدتی ل   و تأثیر متغیرهاا  راالن و بیماه باا      لز نجاره بیمه و عولمل تعیی 

بای  رشاور    صاورت یاک مطافعاه     فذل نیاز به برر ی لی  موضاوع باه  . شود تأخیرها  طوالنی ظاهر می

تاولن متو اطه مقاادیر متغیرهاا رل بارل  یاک دوره        ویژگی مطلوبی  رشور   ن ل ا  راه مای   . دلریم

ها   بدی  منظور در لی  فصل لز دلده. طوالنی محا اه نمود و  پس رولبط  ن ا رل مورد لرزیابی قرلر دلد

ها   دوره مطافعه شامل  ال. رنیم ج انی برل  برخی لز رشورها ره قابل د ترس بوده ل  ، ل تباده می

تولند به طرز معقوفی، لثر متغیرها  رالن بر ضاری  نباوک    نتایج لی  مطافعه می. باشد می 2111تا  1221

ها ره در مطافعات مرباوط   ثااتی عالوه بر لی ، برخی شرلیط لقتصاد رالن مانند بی. بیمه رل توصی  نماید

به یک رشور به رلحتی قابل لنجام نی  ، در مطافعات بی  رشور  به  ادگی لنجام پذیرد و نتایج ن اتاً 

 یاد، باا ل اتحهام بیشاتر       به هر حال نتایجی ره در لی  فصل به د   می. شود خوبی لز  ن حاصل می

 .مؤید نتایج فصل  وم ه  

 رهای مورد مطالعهضریب نفوذ بیمه در کشو

. دهاد  رل نشان می 1221 - 2111جدول زیر متو ط ضری  نبوک بیمه رل در رشورها  منتخ  طی دوره 

تری  مقدلر  ن  ل  ره رم گونه باشد به ها  جد  می ضری  نبوک بیمه در بی  لی  رشورها دلرل  تباوت

. باشاد  دلنمارک و فرلن اه مای   برل  22/3تری  مقدلر برلبر با  درصد برل  عرب تان و بزرگ 44/1برلبر با 

در لی  نمونه . باشد ی  لز  ایر رشورها میطور رلی مقدلر ضری  نبوک بیمه برل  رشورها  تو عه ب به

( لنحارل  معیاار  )همچنی  پرلرنادگی  ن  . باشد می 24/3لز رشورها متو ط ضری  نبوک بیمه بر ورد با 

درصد  4/11برلبر با ( یعنی ن ا  لنحرل  معیار به میانگی )ل   ره ضری  تغییرلت ن ای  44/2برلبر با 

متو ط ضری  نبوک بیماه در لیارلن   . باشد بزرگ در بی  رشورها می ها  ن اتاً باشد ره بیانگر تباوت می

. باشاد  مای  3/1برلبار باا    ( 24/3یعنای  )درصاد ل ا  راه ن اا  باه میاانگی         21/1طی لی  دوره برلبر با 

1تار لز   عاارت دیگر ضری  نبوک بیمه در لیرلن رم به
3
رها  میاانگی  ضاری  نباوک بیماه در بای  رشاو       

 .منتخ  بوده ل  

tel:1990
tel:2017
tel:20171990
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 8330-1083متوسط ضریب نفوذ بیمه طی دوره  .1جدول 

 کشور ضریب نفوذ بیمه

  لیرلن

  ترریه

   کربایجان

  پار تان

  روی 

  نیجریه

  عرب تان

  لمارت

  ونزوئال

  برزیل

  رو یه

  هند

  چی 

  ژلپ 

  لمریها

  رانادل

  لتری 

   فمان

  فرلن ه

  لیتافیا

  ل پانیا

   رژلنتی 

  بلژیک

  چک

  دلنمارک

  لرولدر

  مصر
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 کشور ضریب نفوذ بیمه

  لف افولدر

  فنالند

  غنا

  یونان

  هندورلس

  بلغار

  لی لند

  لندونز 

  مافز 

  مهزیک

  هلند

  نیوزفند

  ف  تان

  پرتغال

   وئد

  

تر یم  4-1تر وضعی  ضری  نبوک بیمه در بی  رشورها  منتخ  به نمودلر  همچنی  برل  برر ی دقیق

دهد ره هار چاه باه     خوبی نشان می لی  نمودلر به. شده ل   ره شی   ن، بیانگر ضری  نبوک بیمه ل  

و مخرج ر ر یعنی صورت )پردلختی نیز بیشتر ل    بیمه حقتوفید ناخافص دلخلی رشورها بیشتر باشد، 

لما با لفزلی  در مد، شیوه منحنی ره بیانگر ضری  نبوک بیمه (. یابند ضری  نبوک بیمه، هر دو لفزلی  می

 .یابد میزلن قابل توج ی لفزلی  می ل  ، به
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 ه تولیدی و تولید ناخالص داخلی اسمیبیم حق .1نمودار 

 

بادی   . د ا   ماد   دقیقاً مؤید نتایج نتایجی ل   ره در فصل  وم در خصوص لیارلن باه   3نتایج نمودلر

ها   مار   ن ل   ره با لفزلی  توفید ناخافص دلخلی ل می، ضری   ترتی  یهی لز حقایق و ولقعی 

Xصاورت   به عاارت دیگر لگر ضری  نبوک بیمه رل به. یابد نبوک بیمه لفزلی  می
I

y
      نشاان دهایم راه

 yهاا    بای  لز لفازلی    xهاا    توفید ناخافص دلخلی ل می ل  ، لفازلی   yتوفید  و  بیمه حق xهیچ 

 (.رل باینید 3فصل )باشد  1تر لز  بای تی بزرگ yن ا  به  xلی  بدلن معنا   ره رش  . ل  

 ضریب نفوذ و اندازه اقتصاد

. یابد نتایج بخ  قالی نشان دلدند ره ضری  نبوک بیمه همرله با لفزلی  توفید ناخافص دلخلی لفزلی  می

هاا  توفیاد  ن اا  باه توفیاد       بیماه  حقدیدیم ره لی  موضوع معادل با  ن ل   ره رش   3در فصل 

ی  نباوک بیماه و   رل در نظر بگیرید ره رلبطه بی  ضار  2حال نمودلر . باشد 1تر لز  ناخافص دلخلی بزرگ

نتایج لی  نمودلر مؤید نتایج قالی ل   ره ضری  نبوک با لنادلزه  . دهد توفید ناخافص دلخلی رل نشان می

 .رلبطه مثا  دلرد( توفید ناخافص دلخلی)لقتصاد 
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 ضریب نفوذ بیمه و اندازه اقتصاد .3نمودار

 

 ضریب نفوذ و جمعیت

. باشد تر برل  راالها و خدمات و همچنی  برل  خدمات بیمه می تر به معنا  بازلر بزرگ جمعی  بزرگ

دفیل پایی  بودن در مد  رلنه، تقاضا   تر نااشد، به تر همرله با در مد بزرگ لما لگر جمعی  بزرگ

. باشد تر میمرلت  بد راالها و خدمات نیز پایی  خولهد بود و لی  وضعی  برل  خدمات بیمه به

فذل جمعی  . دهد ره رلبطه معنادلر  بی  ضری  نبوک بیمه و جمعی  وجود ندلرد نشان می 11نمودلر

 . تولند عاملی م می برل  گ ترش بیمه باشد نمی
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 ضریب نفوذ و جمعیت .80نمودار 

 

 ضریب نفوذ بیمه و درآمد سرانه

گ ترش بیمه نیز رامالً ولب اته باه   . لنه ل  یهی لز عولمل م م در تقاضا  راالها و خدمات، در مد  ر

  می لز در مد مردم ره صر  خرید بیمه )در لینجا رلبطه بی  ضری  نبوک بیمه . باشد در مد  رلنه می

ضاری  نباوک رل برح ا  در ماد  ارلنه نشاان        11نماودلر . رنایم  و در مد  رلنه رل برر ی می(  شود می

یاباد، لماا    لفازلی  در ماد  ارلنه، ضاری  نباوک لفازلی  مای       دهاد راه باا     لی  نمودلر نشان مای . دهد می

فذل با لفزلی  در مد  ارلنه،  ا می لز در ماد راه صار  خریاد بیماه        . شود ها   ن رُندتر می لفزلی 

 .باشد تر می در مد  رلنه رم یابد وفی شدت لفزلی   ن لز شدت لفزلی  شود، لفزلی  می می
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 اسمی ضریب نفوذ و درآمد سرانه .88نمودار 

 

 ضریب نفوذ و تورم

تورم یهی لز . شود ها ل   ره موج  راه  لرزش پول می تورم به معنا  لفزلی   طح عمومی قیم 

در زماان فعلای و    بیماه  حاق معناا  پردلخا     لز  نجا ره بیماه باه  . باشد مولنع م م برل  گ ترش بیمه می

ها  دریافتی رل  فذل تورم و لرزش خ ارت. باشد در  ینده می( در صورت وقوع حادثه)دریاف  خ ارت 

شود تا تقاضا  بیمه راه  یاباد و فاذل موجا  رااه  ضاری        لی  وضعی   ا  می. دهد راه  می

 .شود نبوک بیمه می

دهاد راه باا     خاوبی نشاان مای    لی  نماودلر باه   .دهد رلبطه تورم و ضری  نبوک بیمه رل نشان می 12نمودلر 

ل  ره ضری  هما تگی خطی بی  لی  دو برلبر با  گونه به. یابد لفزلی  تورم، ضری  نبوک بیمه راه  می

 -662/1همچنی  ضری  هما تگی بی  فگاریتم تورم و فگاریتم ضری  نبوک بیمه حدود . باشد می -1/1

 . باشد می
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 و تورمضریب نفوذ بیمه . 81نمودار

 

 ثباتی اقتصادی ضریب نفوذ بیمه و بی

. ثااتی لقتصاد  یهی لز مشهالت لقتصاد رالن ل ا  راه ب ایار  لز رشاورها باا  ن مولجاه ه اتند        بی

ها  مختلبی برل   ثااتی لقتصاد  بیانگر نو انات در  طح لقتصاد رالن ل   ره لز متغیرها و شاخص بی

و تاورم لز  ( در ماد )لز بی  متغیرها  رالن، دو متغیر توفیاد  . رنند گیر  و توصی   ن ل تباده می لندلزه

در لینجا لز تغییرپذیر  در ماد  ارلنه ل امی و    . باشند ثااتی می گیر  بی جمله متغیرها  م م برل  لندلزه

 . رنیم حقیقی و همچنی  لز تغییرپذیر  تورم ل تباده می

ر  گیا  در لینجاا بارل  لنادلزه   . رنایم  ثااتی در مد  رلنه رل برر ای مای   لبتدل رلبطه ضری  نبوک بیمه و بی

لماا چاون  اطح در ماد  ارلنه رشاورها، ب ایار        . رنایم  ثااتی در مد لز لنحرل  معیار  ن ل تباده مای  بی

ثاااتی   گیر  بای  متباوت ل  ، فذل لز ن ا  لنحرل  معیار به متو ط در مدها  هر رشور  برل  لندلزه

نشان دلده  13مودلر نتایج حاصله در ن. لی  ن ا  معرو  به ضری  تغییرلت ن ای ل  . رنیم ل تباده می

 .شده ل  
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 ضریب نفوذ بیمه و تغییرپذیری درآمد سرانه حقیقی .89نمودار

 

دهد ره یک رلبطه رامالً منبی بی  ضری  نبوک بیمه و تغییرپاذیر  در ماد  ارلنه     نمودلر فوق نشان می

باه  . یاباد  اه  میثااتی در مدها  ل می تمایل به خرید بیمه ر بنابرلی  در شرلیط بی. ل می وجود دلرد

لی  در حافی ل   ره بیمه به معناا  خریاد   . شود ثااتی رالن مانع لز گ ترش بیمه می تر بی عاارت دقیق

دهد ره وقتی شرلیط لقتصاد رالن نامطمه  ل  ، خرید لطمیناان لز   لما لی  نتایج نشان می. لطمینان ل  

 . باشد طریق بیمه چندلن قابل توجه مردم می

در لینجاا بارل  محا ااه تغییرپاذیر      . پاردلزیم  تأثیر تغییرپذیر  تورم و گ ترش بیمه می حال به برر ی

در بخ  قالی دیدیم ره هر چقدر در  طح تورم لفازلی   . رنیم  تورم لز لنحرل  معیار تورم ل تباده می

حال موضوع دیگر  در لی  خصوص وجود دلرد لی  ل ا  راه   . یابد ضری  نبوک بیمه راه  می. یابد

فاذل ضاری  بیماه هام باا      . تر خولهاد باود   هرچقدر تغییرپذیر  تورم بیشتر باشد، ضری  نبوک بیمه پایی 

رلبطاه بای  ضاری  نباوک بیماه و       14نماودلر  . متو ط تورم و هم با تغییرپذیر  تاورم رلبطاه منبای دلرد   

 .باشد و، میخوبی گویا  رلبطه منبی بی  لی  د لی  نمودلر به. دهد تغییرپذیر  تورم رل نشان می
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 ضریب نفوذ بیمه و تغییرپذیری تورم .81نمودار 

 ضریب نفوذ بیمه و عوامل نهادی 
هاا    تولند تأثیر م می بر فضا  ر ا  و راار و فعافیا     عولمل ن اد  لز جمله موضوعاتی ل   ره می

نیاز متاأثر لز   ثاااتی لقتصااد     حتی شاید بتولن گب  ره تورم، در مد  ارلنه و بای  . لقتصاد  دلشته باشد
گیار  عولمال ن ااد      تولن معیار و شاخص منا ای برل  لندلزه بدی ی ل   ره نمی. عولمل ن اد  ل  

هاا در لیا  خصاوص     هاا  ج اانی باه برر ای برخای شااخص       گیار   لما باا توجاه باه لنادلزه    . لرلئه نمود
 .پردلزیم می

مقوالتی مانند رنترل ف اد، مؤثر باودن دوفا ،   رنیم ره به  ها  بانک ج انی ل تباده می در لینجا لز دلده
محا اه لی  شاخص برل  رشاورها   . پردلزد گذلر  و عمل به قانون می ثاات  یا تی، ریبی  مقررلت

مقادیر منبی . باشد ها  ب یار زیاد  در بی  رشورها می دهد ره مقدلر  ن دلرل  تباوت مختل  نشان می
 .وزه عملهرد ن اد  ل  بیانگر وضعی  ب یار بد یک رشور در ح

رف ، لی   طور ره لنتظار می همان. دهد رلبطه بی  ضری  نبوک بیمه و عولمل ن اد  رل نشان می 11نمودلر 

نهته درخور توجه  ن ل ا   . نمودلر بیانگر یک رلبطه مثا  بی  ضری  نبوک بیمه و عولمل ن اد  ل  
 مد  رلنه و پایی  بودن تورم و همچنی  با وجاود  ره ب یار  لز رشورها ه تند ره با وجود باال بودن در

لیا  رشاورها لز جملاه رشاورهایی     . ثااتی لقتصاد  دلرل  ضری  نبوک ب یار پایی  ه تند پایی  بودن بی
دهناده ب ایار قاو      تولند توضایح   فذل عولمل نماد  می. ه تند ره عولمل نماد   ن ا ب یار ضعی  ل  

هاا  لقتصااد ،    ر حال توجه دلریم ره بیمه همرله باا گ اترش فعافیا    به ه. برل  ضری  نبوک بیمه باشد
 .باشد ها  لقتصاد  نیازمند ریبی  ن اد  منا   می یابد و لز طر  دیگر گ ترش فعافی  گ ترش می
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 مروری بر حقایق آماری: ارزیابی ضریب نفوذ بیمه

 
 ضریب نفوذ بیمه و عوامل نهادی .81نمودار 

 

 گیری خالصه و نتیجه -3
لی  مطافعاه  . حقایق  مار  مرتاط با  ن رل برر ی نمودیمدر لی  مطافعه ره وضعی  ضری  نبوک بیمه و 

نتایج هر . ها  بی  رشور  لنجام گردید ها  لقتصاد  لیرلن و هم با ل تباده لز دلده هم با ل تباده لز دلده
د ا    دو فصل تقریااً مشابه بوده و تباوت مح و ی با هم ندلرند و حقایق  مار  ره لز لیا  مطافعاه باه   

 :ند لز ید عاارت می
تولند فقاط   می لفزلی  ضری  نبوک و رشد مثا   ن لفزلما به معنا  گ ترش صنع  بیمه نی  ، زیرل -1

 .باشد( باالتر لز تورم)بیمه ها   به دفیل رشد نرخ
هار لقتصااد     GDPزیرل به لزل  لیجاد یک ریال . ضری  نبوک در طول زمان لفزلماً رشد مثا  دلرد -2

بیانگر توفید  GDP. بیشتر  رل بهار بگیردها   بیشتر  رل توفید رند و دلرلییل   بای تی راالها  ول طه
 .شود می نیزها  و دلرلییل   و ماادفه راالها  ن ایی ل   در حافی ره بیمه شامل راالها  ن ایی، ول طه

 رلبطاه خطای دلرد باه عااارت دیگار باا       GDPدالف  بر  ن دلرد ره ضری  نبوک بیمه باا   1ولقعی   -3
 . یابد می بزرگ شدن لقتصاد، ضری  نبوک نیز لفزلی 

فذل وقتی لقتصااد  . دهد می صنع  بیمه به تحوالت لقتصاد ، با یک تاخیر ن اتا طوالنی ولرن  نشان -4
و عدم ولرن  صانع  بیماه، ضاری  نباوک حتای در       GDPشود، به دفیل روچک شدن  می ولرد ررود

بدی ی ل   ره بعاد لز یاک دوره طاوالنی لثار     . یابد می فزلی لوفیه ررود، با شدت بیشتر  لها   دوره
 .ررود بر صنع  بیمه ظاهر خولهد شد

معینای لز در ماد   ( نه درصد)زیرل لفرلد، مقدلر . عامل محدود رنندۀ ضری  نبوک، در مد  رلنه ل   -1
 .رنند می بیمه حقخود رل صر  پردلخ  

 .رشور ل  ، تأثیر  بر ضری  نبوک بیمه ندلردجمعی  به عنولن معیار  لز بزرگی و لندلزه  -6
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 .تورم عامل م می در ج   راه  ضری  نبوک بیمه ل   -1
 . عامل م می در ج   راه  ضری  نبوک بیمه ل  ( لز جمله بی ثااتی در مد و تورم)بی ثااتی لقتصاد   -3
راه بارل    ل   گوناه باه  . در محادود نماودن ضاری  نباوک دلرناد     ل   عولمل ن اد  نق  تعیی  رننده -2

رشورهایی ره در مد  رلنه باال و تورم پایی  و ثاات لقتصاد  باالیی دلرند و در عی  حال ضری  نبوک 
 .تولند لی  وضعی  رل توضیح دهد پایی  بودن ریبی  ن اد  ل   می  ن ا پایی  ل  ، تن ا عاملی ره

عات مارتاط باا  ن در حاوزه لقتصااد     تولن نتایجی رل برل  صنع  بیمه لیرلن و موضاو  لز طر  دیگر می
 1326درصاد در  اال    3/2طور ره دیدیم، ضاری  نباوک بیماه در لیارلن حادود       همان. رالن لرلئه نمود

درصاد نیازمناد یاک فضاا  لقتصااد راالن خااص         1یاا   6لفزلی  لی  ضری  نبوک باه  اطح   . باشد می
یارلن باا رشاورهایی راه دلرل  ضاری       دهد ره فاصله بی  فضا  لقتصاد رالن ل نتایج نشان می. باشد می
 .شود طور خالصه در لینجا به  ن ا لشاره می درصد ه تند، ب یار زیاد ل   ره به 1نبوک 

6111دالر باوده راه بارل      طاور متو اط    در مد  رلنه لیرلن طی دوره مطافعه باه : تباوت در مد  رلنه 
 .باشد دالر می 41111حدود  1رشورها  با ضری  نبوک 

 16و  61تغییرپاذیر  در ماد  ارلنه ل امی و حقیقای در لیارلن باه ترتیا          : ثااتی در مد  رلنه ل می و حقیقی بی
 .باشد می 11و  23به ترتی   1لما تغییرپذیر  در مد  رلنه ل می و حقیقی در رشورها  با ضری  نبوک . باشد می

درصد و در رشورها  با ضری  نبوک  21متو ط تورم در دوره مطافعه در لیرلن حدود : ثااتی تورم و بی
و در رشاورها  باا ضاری      2لز طر  دیگر، تغییرپذیر  تاورم در لیارلن   . درصد بوده ل   3حدود  1

 .باشد می 2حدود  1نبوک 
 1و در رشاورها  باا ضاری  نباوک      -2/4شاخص ریبی  عولمل ن اد  در لیرلن حادود  :عولمل ن اد  

 .باشد می 3حدود 
درصاد   1یاا   6شولهد موجود در خصوص فضا  لقتصاد رالن بیانگر  ن ل   ره تحقق ضاری  نباوک   

ثااتی لقتصااد راالن و همچنای      ویژه بی باشد به برل  لقتصاد لیرلن، نیازمند تالش جد  در لی  حوزه می
 .باشند درصد  لز جمله مولنع جد  در لی  خصوص می 21 طح تورم حدود 

 منابع
 .، پژوهشهده بیمه1322ماجد، وحید، تحقیق ضری  نبوک بیمه در لیرلن،  ال  -1
 .ها  مختل  ها   مار ،  ال مررز  مار لیرلن،  افنامه -2
 .ها  مختل  بانک مررز  جم ور  ل المی لیرلن، گزلرش لقتصاد  و ترلزنامه بانک مررز ،  ال -3
 .ها  مختل  لن،  البیمه مررز  لیرلن، گزلرش  االنه صنع  بیمه لیر -4
 . ای  بانک ج انی. بانک ج انی -1
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 کشور بررسی نقش عوامل اقتصادی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه
 

 2شیما  خایی   1فرزلن خام یان

 چکیده 
رود،   پذیر  توفید و لفزلی  ری ک پایه، لنتظار می    عل  لیجاد در مد بیشتر، لمهان بهبا لفزلی  توفید، 

دفیل لینهه  همچنی  به. باشد  ها مش ود می  توفید  نیز، لفزلی  یابد و لی  تأثیر در  مار بیمه حقمیزلن 
در نتیجه، منطقاً لی    ید،  توفید  به توفید ناخافص دلخلی بد   می بیمه حقضری  نبوک بیمه لز تق یم 
ضری  نبوک بیمه در  .دهند  فیه  شولهد عهس لی  موضوع رل نشان می ن ا  بای تی ثاب  بماند،

لیجاد چنی  وضعیتی . ل  با یهدیگر دلرد  یافته و درحال تو عه تباوت قابل مالحظه  رشورها  تو عه
وت بی  رشورها  درحال تو عه و عولمل لصلی تبا. تولند لز عولمل و دالیل مختلبی ناشی شود  می

فذل در چنی  . ل   بیمه حقصورت یک رلبطه بلندمدت، محدودی  لصلی در توفید  یافته به  تو عه
شرلیطی م أفه لصلی برر ی چگونگی لفزلی  ضری  نبوک بیمه با توجه به نحوه تاثیرگذلر  متغیرها  

رل تا  ولالت لصلی لی  پژوه  شامل  در لی . باشد  رالن لقتصاد  بر ضری  نبوک بیمه رشور می
برر ی وجود یا عدم وجود رلبطه بلندمدت  اختار  در تباوت وضعی  لقتصاد  رشورها ره باعث 

. باشد  می بیمه حقشود و همچنی  عولمل لقتصاد  محدودرننده رشد   محدودی  رشد ضری  نبوک می
زندگی   ها  زندگی و غیر  نظر  بیمهگرفت  ماانی   ج   حصول به پا خ  ولالت مذرور، با درنظر

گذلر ، مدف از  تهوریک ج   برر ی رولبط   لندلز و  رمایه گریز  و مانا  پس شامل مانا  ری ک
بلندمدت لقتصاد و بیمه، با ل تباده لز تخمی  مدل خودرگر یون بردلر  هم لنااشته در خصوص 

درحال تو عه و تو عه نیافته در بازه زمانی یافته،   رشور، شامل رشورها  تو عه 32ها  پانل  دلده
ها  مورد برر ی در لی  مدل شامل توفید ناخافص   متغیر. لنجام شد 2113تا  2111ها     ال

ها  لی    یافته. باشد  ها و نرخ ب ره می  زندگی،  طح قیم   ها  زندگی و غیر بیمه ، حق(GDP)دلخلی
توفید ، رش   بیمه حق، رش  باال  بیمه حقو  پژوه  حاری لز وجود رلبطه مثا  بی  توفید

زندگی با در مد  بیمه حق، رش  قیمتی باال، رلبطه مثا  (عنولن راال  فورس بیمه به)در مد  باال 
گیر  رلی   فذل نتیجه. باشد  زندگی با رجحان نقدینگی و تورم می بیمه حق رلنه و رلبطه مثا  

قتصاد  رشورها  در حال تو عه، رر  محدودرننده دهنده لی  ل   ره شرلیط و وضعی  ل نشان
ن ایتاً در لی  رل تا، رلههارها  لفزلی  ضری  نبوک بیمه با توجه به . بیمه در لی  رشورها   توفید حق
 .ها  مذرور، لرلئه گردیده ل    محدودی 

اشته، بردلر  هم لنا توفید ناخافص دلخلی، مدل خودرگر یون، ضری  نبوک بیمه :کلیدی واژگان
 ها  پانل  دلده

                                                                                                                         
 farzan.kha@gmail.comعضو هیات علمی و  رپر   گروه مطافعات رالن لقتصاد ، پژوهشهده بیمه، .  1
 sakhaei.sh@gmail.comرارشناس پژوهشی، پژوهشهده بیمه، .  2
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 مقدمه
یافته و  ها  بیمه دلرل  جایگاه ب یار ضرور  در صنع  خدمات مافی در رشورها  تو عه شرر 

 .ها دلرندلندلز پسو همچنی   ن ا نق  م می در تو عه بخ  مافی لز طریق ب یج  تو عه ه تند درحال

ره به خوبی تو عه یافته ل   بازلر بیمه. تجمیع رندتولند ماافغ عظیمی لز  رمایه رل  میها  نامه بیمهفروش 

(. 21121چاروماتی، . )رل تأمی  نمایندها  تولند بودجه بلند مدت مورد نیاز برل  تو عه زیر اخ  می باشد

چرلره . لمروزه بیمه به دفیل وجود ری ک و عدم قطعی  در جامعه، لهمی  زیاد  پیدل ررده ل  

مدت رل لز طریق مدیری  ری ک  مافی ه تند ره تأمی  مافی طوالنیها   طهبه مثابه ول ل   خدمات بیمه

رل ره برل  جارلن ل   بخ  بیمه با معرفی مهانی م تلبیق ری ک، میزلن  رمایه. نمایند می مؤثر می ر

لز  نجا ره صنع  (. 2111ف تر و روچا، ، فای )دهد صورت جدلگانه الزم ل  ، راه  می خ ارلت به

 ی تم مافی ل   و لز لی  رو در چارچوب لقتصاد رالن دلرل  لهمی  ل   و ها   ز مؤفبهبیمه یهی ل

ها   همچنی  لز  نجا ره بیمه. الزم ل   تا تأثیر عولمل رالن بر عملهرد بخ  بیمه برر ی شود

، (زندگیها   به ویژه در بیمه)لندلز   ، پسگذلر   رمایهبازرگانی به فحاظ نق  لنتقال ری ک و جناه 

شود فذل یک هما تگی  می رفاه عمومی و تو عه فرهنگی در لقشار جامعه مح وبها   یهی لز  نجه

لقتصاد  و لجتماعی وجود دلرد و با لفزلی  مرت  رشد و ها   و شاخصل   بیمهها   مثا  بی  شاخص

مولنع و : چون لز لی  رو عولملی. نیز لرتقا پیدل خولهد رردل   بیمهها   پیشرف  هر رشور، شاخص

لقتصاد ، نحوه نگرش مردم به بیمه و  طح فرهنگ عمومی، میزلن توجه و پشتیاانی ها   محدودی 

یافتگی صنع  بیمه رشور  در تو عه یا عدم تو عه... ول   بیمهها   دوف  و مشارر  مردم در فعافی 

 .نق  قابل توج ی دلرد

لی  . شود می ل تباده 2لز شاخص ضری  نبوک بیمهبرل  مقای ه وضعی  صنع  بیمه رشور با رل لقتصاد 

ل   و بیانگر ( بر ح   قیم  جار )توفید  به توفید ناخافص دلخلی  بیمه حقشاخص حاصل تق یم 

در ولقع  3.صنع  بیمه در مقای ه با مجموعه لقتصاد رشور ل  ( یا  ه ته تر)تر  حرر   ریع

میزلن ضری  نبوک ، شود می بیمه یک رشور ل تبادهتری  لبزلر  ره برل   نج  تو عه بازلر  متدلول

رل رشور به صورت درصد  لز توفید ناخافص دلخلی  بیمه حقضری  نبوک بیمه به عنولن . بیمه ل  

. دهد ره بخ  بیمه تا چه لندلزه در لقتصاد ملی   م دلرد می شود و نشان می تعری ( GDP) ن رشور

                                                                                                                         
1. Charumathi, 2012 

2. Insurance Penetration Rate 

 ل.ل.، بیمه مررز  ج1326 افنامه  مار  صنع  بیمه،. 3
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(IAIS,2017)1 . د ناخافص دلخلی توفید  به توفی بیمه حقدر حافی ره ضری  نبوک بیمه لز تق یم

تو عه تباوت قابل  حال  از  شده ل  ، لی  ضری  در رشورها  تو عه یافته و دررشورها ل تاندلرد

لز منظر . تولند لز عولمل و دالیل مختلبی ناشی شود می لیجاد چنی  وضعیتی. با یهدیگر دلردل   مالحظه

 پذیر  توفید و لفزلی  ری ک پایه، لنتظار قتصاد ، با لفزلی  توفید، به عل  لیجاد در مد بیشتر، لمهانل

همچنی  به دفیل . باشد می توفید  نیز، لفزلی  یابد و لی  تاثیر در  مارها مش ود بیمه حقرود، میزلن  می

 ید، در نتیجه، لخلی بد   میتوفید  به توفید ناخافص د بیمه حقلینهه ضری  نبوک بیمه لز تق یم 

عولمل لصلی . دهند می فیه  شولهد عهس لی  موضوع رل نشان. منطقاً لی  ن ا  بای تی ثاب  بماند

تباوت بی  رشورها  درحال تو عه و تو عه یافته به صورت یک رلبطه بلندمدت، محدودی  لصلی در 

چنانچه چنی  وضعیتی وجود دلشته باشد چگونگی لفزلی  ضری  نبوک بیمه با  .ل   بیمه حقتوفید 

باید مورد  توجه به محدودی  و نحوه تاثیرگذلر  متغیرها  رالن لقتصاد  بر ضری  نبوک بیمه رشور

مانند لیرلن برل  ل   درولقع دغدغه و چاف  لصلی، تولنایی رشورها  در حال تو عه. توجه قرلر گیرد

ها   محدودی یافتگی و  ری  نبوک بیمه، با توجه به تناقض مذرور در مورد بحث تو عهلفزلی  ض

ه لصلی در مقافه حاضر، بیانگر لی  فرضیبنابرلی  . باشد می یهای رشورچنی  در  لفزلی  ضری  نبوک

در  بیمه حقل   ره شرلیط و وضعی  لقتصاد  رشورها  در حال تو عه، رر  محدود رننده توفید 

همچنی  فروض مطرح شده دیگر شامل مااحث راه  و  ختی مولرد شنا ایی برل  . شورها  لی  ر

جدید،  ختی ورود به ها   در مد ، ری کها   حوزه بیمه، عدم تنوع و تهثر توفید، مااحث دهک

باشد، فذل در رل تا  فروض  می لجتماعیها   ناشی لز مقیاس و وجود بیمهها   ر   و رار بیمه، صرفه

 یا رلبطه بلندمدت "شده، مقافه حاضر به دناال پا خگویی به  ولالت لصلی شامل لینهه  مطرح

عولمل  "و  " اختار  در تباوت بی  لقتصادها وجود دلرد ره باعث محدودی  رشد ضری  نبوک شود؟

  .باشد می "ردلمند؟ بیمه حقلقتصاد  محدود رننده رشد 

توفید   بیمه حق ناخافص دلخلی و توفید متغیرها ها  در  نل ، ره برر ی لدبیات لدولر تجار  و بیمه

شوند، گرفته می ل  در نظرها  تجار  و  بیمهدر شنا ایی چرخه مرجع ها متغیر عنولن به به ترتی 

شود هر متغیر لز باشد، در لدبیات شنا ایی دوره رونق و ررود فرض می می نیز گوله مطاف  مذرور

لز  نجایی ره هد  . نو انات فصلی و نو انات نامنظم تشهیل شده ل  چ ار جزء روند، چرخه، 

شود ره منظور لز چرخه، بخشی لز باشد متذرر میل  متغیرها  مذرور میشنا ایی جزء چرخه

نو انات یک متغیر ل   ره، پس لز حذ  نو انات فصلی، حذ  روند بلندمدت و حذ  نو انات 

                                                                                                                         
1. The International Association of Insurance Supervisors (IAIS) 
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در ده  بیمه حقها  توفید ناخافص دلخلی و در نمودلر زیر چرخه.  یدمدت به د   مینامنظم روتاه

 .  ال لخیر تر یم شده ل  

 
 

توفید  به طور هم ج   با توفید  بیمه حقل  شود ره جزء چرخه می مطابق با نمودلر فوق مشاهده

فید  تو بیمه حقها  رونق و ررود قرلر گرفته ل   و شدت رونق و ررود در ناخافص دلخلی در دوره

 .نیز بی  لز توفید ناخافص دلخلی بوده ل  

مقای ه ضری  نبوک بیمه در لیرلن با گروهی لز رشورها  منتخ  شامل رشورها  تو عه عالوه بر لی ، 

یافته دلرل  بیشتری  ضری  نبوک بیمه، رشورها  تو عه نیافته با رمتری  ضری  نبوک بیمه و همچنی  

ون میانگی  ج انی، نشان دهنده رلبطه وضعی  لقتصاد  لی  رشورهایی با ضری  نبوکها  پیرلم

 .باشد میها  رشورها با ضری  نبوک  ن
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 ی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشوربررسی نقش عوامل اقتصاد

 

 
 

 1(1081)ضریب نفوذ بیمه در ایران و کشورهای منتخب 

و همچنی  روند ها  وضعی  مذرور در نمودلرها  کیل شامل وضعی  بازلر بیمه ج ان به تبهیک قاره

 .باشد می لیرلن و ج ان در طی دهه گذشته نیز مش ودنرخ ضری  نبوک بیمه 

 

 
 

 1(1081)8933و ایران در سال ها  وضیت بازار بیمه جهان به تفکیک قاره

                                                                                                                         
1. Source: Swiss Re, Sigma, No. 3/2019 
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 سال
 (درصد)جهان   (درصد)ایران 

 کل غیرزندگی زندگی رتبه کل غیرزندگی زندگی

2113 16/1 14/1 21/1 16 12/4 21/2 11/1 

2112 12/1 21/1 31/1 14 11/4 21/2 23/6 

2111 11/1 21/1 31/1 13 22/3 32/2 33/6 

2111 11/1 31/1 41/1 12 11/3 33/2 61/6 

2112 14/1 11/1 36/1 66 32/3 14/2 13/6 

21132 16/1 13/1 13/1 61 13/3 11/2 23/6 

2114 21/1 12/1 23/1 62 43/3 14/2 11/6 

2111 21/1 31/1 11/2 62 42/3 31/2 22/6 

2116 31/1 21/1 21/2 62 43/3 31/2 24/6 

2111 31/1 22/1 33/2 11 33/3 31/2 13/6 

2113 26/1 11/1 11/2 63 31/3 13/2 12/6 

 

                                                                                                                         
منظور لز بازلرها  پیشرفته   یایی .   یایی رشورها  پیشرفته در جنوب و شرق   یا  منظور لز بازلرها  نوظ ور . 1

 .ژلپ  و رشورها  پیشرفته و تازه صنعتی ل  

 GDPبیمه توفید  در مقای ه با رشد ل می  رشد رمتر حق( 2113) 1322دفیل راه  ضری  نبوک بیمه رشور در  ال . 2

ها  درمان تهمیلی  در بازلر بیمه ن ا  به  ال قال به نوعی متاثر لز خروج پوش  بیمه توفید  ل   و پایی   مدن رشد حق

ها   بازنش تگان  ازمان بیمه تامی  لجتماعی و بازنش تگان رشور  لز پرتبو  صنع  بیمه برخال  ضولبط و مقررلت بیمه

 .باشد بازرگانی می
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 ی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشوربررسی نقش عوامل اقتصاد

 
 1روند نرخ ضریب نفوذ بیمه ایران و جهان در طی دهه گذشته

 

در خصوص رلبطه متقابل لقتصاد و صنع  بیمه، همچنی  باید متذرر شد ره تارنون مطافعات زیاد  در 

دهند رلبطه م تقیمی بی  متغیرها  رشد لقتصاد  و رشد  مورد لنجام شده ل   ره لغل  نشان می

قتصاد  و در ها  لدر ولقع با رشد و تو عه لقتصاد، تعدلد فعافی . ها  توفید شده وجود دلرد بیمه حق

ها به عنولن خریدلرلن یابد و همچنی  قدرت خرید خانولرها و بنگاهگر  لفزلی  مینتیجه مولرد بیمه

معموالً برل  تحلیل وضعی  بلندمدت و نشان دلدن رشد لقتصاد  و تو عه صنع  . شودبیمه بیشتر می

یک نمودلر پرلرندگی ل   ره محور  Sمنحنی . شود ل تباده می« Sمنحنی »بیمه لز نمودلر مو وم به 

عمود   ن مربوط به ضری  نبوک صنع  بیمه در لقتصاد و محور لفقی  ن مربوط به  رلنه توفید 

 .  ناخافص دلخلی حقیقی ل  

 

                                                                                                                         
 ل.ل.بیمه مررز  ج  مار و لرقام برگرفته لز افنامه  مار  .1
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 Sمنحنی 

 

تولند بصورت نامحدود رشد دلشته  دهد ره در ولقعی ، ضری  نبوک صنع  بیمه نمی نشان می Sمنحنی 

نیافتگی، لبتدل صنع  بیمه با یک رشد فرلگیر  ه رشد لقتصاد  و شروع لز وضعی  تو عهدر پرو . باشد

شود؛ بصورتی ره ضری  نبوک صنع  بیمه بصورت نمایی رشد  ها مولجه می نامه در تمام لنولع بیمه

یافتگی، تو عه محصوالت جانشی   با لدلمه م یر تو عه لقتصاد  و ورود به مرحله تو عه. خولهد ررد

پیشگیر  لز زیان موج  راه  تقاضا  موثر در صنع  بیمه ها   گر  و برنامه یمه مانند خودبیمهب

با لی  توضیحات، فرم . شود فذل در لی  مرحله نرخ رشد ضری  نبوک صنع  بیمه راهنده می. خولهد شد

 Sابه حر  تابع برلزش شده بر نمودلر پرلرندگی بی  ضری  نبوک صنع  بیمه و توفید  رلنه حقیقی مش

 .شود می

 پیشینه پژوهش

بیمه و رشد ها   ، رلبطه علی بی  رشد فعافی (Ward and Zurbruegg,2000)ولرد و زوربروگ 

 ن ا لز توفید . لند برر ی نموده 1226-1261ها   رل طی  ال OECDرشور عضو  2لقتصاد  در 

 افیانه ولقعی، ها   بیمه لقتصاد  و لز حقها   فعافی  گیر  لندلزهناخافص دلخلی ولقعی، به عنولن معیار 

دو متغیره برل   زمون علی  گرنجر  ل تباده  VARو لز روش ل   بیمهها   فعافی  گیر  لندلزهبرل  
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 ی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشوربررسی نقش عوامل اقتصاد

 ن ا به لی  نتیجه ر یدند ره رلبطه علی بی  بیمه و رشد لقتصاد  در بی  رشورها، ب یار . لند نموده

عولمل مختل  مختص هر رشور نظیر وضعی  فرهنگی، مقررلت،  ن ا لی  تباوت رل به . متباوت ل  

 .دهند می ن ا ... محیط  یا ی، ب اود عملیات ول طه گر  در بخ  مافی و 

 11، لثر عملیات بانهی و بیمه رل بر لفزلی   رمایه و توفید در (Webb et al, 2002) وب و همهارلن

در لی  تحقیق، متغیر بیمه . لند قرلر دلده مورد برر ی 1226-1231ها   رشور مختل  در بی   ال

. شده ل   گیر  لندلزهدریافتی لز توفید ناخافص دلخلی  بیمه حقزندگی و غیر زندگی به و یله   م 

در بر ورد لول،  ن ا لز روش حدلقل مربعات معماوفی و در بر ورد دوم، لز روش معادالت هم زمان با 

نتیجه بر ورد لول ،با درنظرگرفت  متغیرها  . لند ل تباده نمودهل   مرحلاه ل تباده لز حدلقل مربعاات  اه

ره متغیر بیمه، لثار  درحافی دهنده لثر مثا  تو عه بانهی بر رشد لقتصاد  ل  ، مافی برونزل، نشان

مافی و رشد لقتصاد ، ها   نتایج معادالت همزمان، با فرض رلبطه درونزل بی  فعافی . دلر  ندلرد معنی

زندگی دریافتی باال، به نرخ باال  رشد  بیمه حقدهد ره  طح باال  عملیاات باانهی و  می نشان

در ماورد رلبطاه لی  متغیرها در ج ات دیگر ،رشد لقتصاد  بر ضری  نبوک بیمه . شود می لقتصاد  منجر

در . باشد ینی نمیب ره لی  لمر در مورد عملیات بانهی، زیاد قابل پی  گاذلرد، درحافی می زندگی لثر

 . غیرزندگی و رشد لقتصاد  در ج ات مختل  وجود ندلردها   بی  بیمهل   مقابل، هایچ رلبطه

رشور منطقه خاورمیانه و شمال  فریقا رل  11عولمل موثر بر تقاضا  بیمه عمر در  (2116) زریا و نوبیق

نشان دلد تقاضا  بیمه عمر با در مد، تورم، تو عه مافی و  جنتای .لند برر ی ررده 2111-2112طی دوره 

به عالوه، لمید به زندگی و . تامی  لجتماعی لرتااط معهوس دلردها   نرخ ب ره لرتااط م تقیم و با هزینه

 جضمناً، نتای .دهد پیشرف  تحصیلی تقاضا  بیمه عمر رل تحریک و ولب تگی جولن  ن رل راه  می

 . ل  تر  بیمه عمر در رشورها  عمدتاً ل المی پایی  نشان دلد ره تقاضا 

رشور لروپایی طی  اف ا  رل  31نق  عولمل ن اد  بر تقاضا  بیمه ملی در  (2113)الوورل و می ائی 

نشان دلد تأثیر حهمرلنی و تورم بر تقاضا  بیمه ملی به ترتی  مثا   جنتای. لند برر ی ررده 2116-2111

 . و منبی ل  

رشور لروپا مررز  و جنوب شرقی طی  14عولمل موثر بر تقاضا  بیمه عمر در  (2113) روف هی

 حمخارج  الم ،  ط برر ی و به لی  نتیجه ر ید ره لفزلی  در مد  رلنه، تورم، 2111-1223دوره 

تحصیالت و ب اود مقررلت، بر تقاضا  بیمه عمر لثر معنادلر  دلرند و نرخ ب ره ولقعی، رنترل ف اد و 

 . ربخشی دوف  بر تقاضا  بیمه عمر لثرگذلر نی  لث
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یافته و  عولمل موثر بر تو عه صنع  بیمه در تعدلد  لز رشورها  تو عه( 2111)فی  و همهارلن 

نشان دلد در مد  رلنه، تعدلد و ترلرم  جنتای. لند برر ی ررده 2111-2113ها   تو عه رل طی  ال درحال

ها  بیمه، در  مافهی  دوفتی شرر ، د،  ی تم بازنش تگیجمعی ،  اختار جمعی ، توزیع در م

 . د ترس بودن لعتاار خصوصی و مذه  بر تو عه بیمه عمر تأثیر دلرد

 33رلبطه بی  متغیرها  حهمرلنی، لقتصاد  و لجتماعی با تقاضا  بیمه عمر در ( 2112) چو  و روک

نشان دلد  جنتای. لند رل برر ی ررده 2113-2111رشور با در مد پایی ، متو ط و باال طی  اف ا  

 . حهمرلنی خوب، در مد  رلنه ولقعی و تو عه بخ  بانهی بر بیمه عمر لثر مثا  و تورم لثر منبی دلرد

ضمناً، در زمینه شنا ایی عولمل مؤثر بر تو عه صنع  بیمه در دلخل رشور نیز مطافعات متعدد  

 .  گیرد لدلمه مورد لشاره قرلر میتری   ن ا در  صورت گرفته ره م متری  و مرتاط

عولمل موثر بر تقاضا  بیمه عمر در رشورها  منتخ  رل طی دوره  (1324) نورلیی مطلق و همهارلن

نشان دلد تقاضا  بیمه عمر با توفید ناخافص دلخلی  رلنه، تو عه ج نتای. لند برر ی ررده 2111-2112

 . ا تورم و نرخ ب ره رلبطه منبی دلردلن انی، لمید به زندگی و جمعی  رلبطه مثا  و ب

چاف  لقتصاد  تقاضا  بیمه عمر و ریبی  حهمرلنی در لیرلن و  (1322) ن    پ ردو   و لبرلهیم

نشان دلد لثر  جنتای .لند برر ی ررده 2111-1222 تو عه رل طی دوره حال منتخای لز رشورها  در

فی و نرخ بیهار  بر تقاضا  بیمه عمر مثا  و حهمرلنی خوب، توفید ناخافص دلخلی  رلنه، تو عه ما

 مومنی (1321) همچنی ، به مطافعات م دو  و ماجد. معنادلر و لثر تورم لنتظار  منبی و معنادلر ل  

میتولن لشاره ررد ره  (1321) زلده و ح ی  (1321) عاا ی و درخشیده ،(1322) وصافیان و همهارلن

ره متغیرها  تورم، عضوی  در صندوق لند  ر ی و نتیجه گرفتهعولمل موثر بر تو عه بیمه عمر رل بر

بر تقاضا  بیمه عمر لثر منبی و متغیرها  در مد  رلنه، نرخ  نامه بیمهبازنش تگی، لبعاد خانولر و قیم  

 . با ولد ، جمعی ، لشتغال،   ، تو عه مافی و لمید به زندگی لثر بر تقاضا  بیمه لثر مثا  دلرند

عولمل موثر بر تقاضا  بیمه عمر در رشورها  منتخ  در حال تو عه طی ( 1323)ل معیلی و همهارلن 

تو عه مافی، حارمی  قانون،  نشان دلد تأثیر در مد  رلنه، جنتای .لند برر ی ررده 2112-2111دوره 

تورم، بیهار  و  طی تحصیالت و ش رنشینی بر تقاضا  بیمه عمر مثا  و معنادلر و تأثیر متغیرها  

رلبطه متغیرها  ن ا  ولب تگی لفرلد و ثاات . لثربخشی دوف  با تقاضا  بیمه عمر منبی و معنادلر ل  

 . یا ی نیز با تقاضا  بیمه عمر رلبطه معنادلر نی  
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 ی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشوربررسی نقش عوامل اقتصاد

عولمل لجتماعی و لقتصاد  مؤثر بر تقاضا  بیمه عمر در لیرلن و رشورها  ( 1323)زلده  ح ی  

نشان دلد در مد  رلنه، نرخ ب ره،  جنتای.برر ی ررده ل    2112-2111رل طی دوره مشترک لفمنافع 

 . تو عه مافی ،تحصیالت و لمید به زندگی لز م متری  عولمل موثر بر تقاضا  بیمه عمر ه تند

 مبنای نظری

ندگی مورد زندگی و غیر زها   با توجه به لدبیات نظر  لقتصاد بیمه، مانا  نظر  بیمه،  به تبهیک بیمه

گریز  و نیز مانا   زندگی شامل مانا  ری کها   برر ی قرلر گرفته ل   ره در خصوص بیمه

غیر زندگی تن ا شامل مانا  ها   لی  موضوع در مورد بیمه. باشد می گذلر   رمایهلندلز  و  پس

 . باشد می گریز  ری ک

 :گردد می زندگی بصورت کیل مطرحها   گریز  بیمه مانا  ری ک

 

                          
                   
             

 

گریز   با توجه به تحلیل بیمه در چارچوب نظر  مطلوبی  لنتظار  و با در نظر گرفت  مانا  ری ک

ولحد   باشد و لگر و  با خ ارت بافقوه برلبر با  می   شود ره در مد جار  فرد بیمه گذلر فرض می

رو به رو باشد، شرر  بیمه پیشن اد پوش  رامل در برلبر خ ارت بافقوه   ی با لحتمال وقوع پوف

لگر فرض رنیم ره فقط دو رله، یعنی پوش  . رند می لرلئه( بیمه حق)ولحد پوفی  pلحتمافی با هزینه 

دهد ره لی  فرد  می رامل یا هیچ پوششی در مقابل فرد قرلر دلرد، نظریه مطلوبی  لنتظار  نشانل   بیمه

یعنی مطلوبی  ناشی لز . بخرد ره نام او  فوق لفذرر برقرلر باشدل   در صورتی باید پوش  رامل بیمه

 .باشد نامه بیمهخرید بیمه باید بیشتر لز مطلوبی  لنتظار  فرد در حاف  نخریدن 

 معادفه کیل برقرلرزندگی نیز ها   در مورد بیمه گذلر   رمایهلندلز  و  گرفت  مانا  پس نظر با در

 :باشد می
 

          
 .باشد می نرخ ب ره    و  در مد  ره در  ن 

 :گردد می گریز  به صورت کیل مطرح غیر زندگی نیز شامل مانا  ری کها   مانا  نظر  بیمه
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 .گیرد می به جا  در مد مدنظر قرلرها  غیر زندگی در لینجا لرزش دلرلییها   ماهی  بیمهره با توجه به 

 مدلسازی تئوریک 

 بیمه حقمدت لقتصاد و بیمه، متغیر  ج   مدف از  تهوریک مااحث مذرور با در نظر گرفت  رولبط بلند

دلخلی، نرخ ب ره و  طح زندگی و غیر زندگی، در مد  رلنه ملی، توفید ناخافص ها   به تبهیک بیمه

 . گیرند می و رجحان نقدینگی به صورت تولبع کیل مورد برر ی قرلرها  قیم 

 

                          

                    

  

در مد ملی =       ,غیر زندگیها   بیمه حق=      ,  زندگیها   بیمه حق=    ره در  ن 

 .باشد می نرخ ب ره =   , طح قیم  ها=  ,توفید ناخافص دلخلی =     , رلنه

 سازی ابزار اقتصادسنجی و تخمین مدل مدل

در بحث مدف از  لبزلر لقتصاد نجی، روش تخمی  بهار گرفته شده مدل خودرگر یون بردلر  

شامل رشورها  تو عه یافته،  رشور 33پانلی ها   با دلده( Cointegration Panel Var)لنااشته  هم

ج   برر ی و به د   . باشد می 2113تا  2111ها   نیافته در بازه زمانی  ال درحال تو عه و تو عه

بهار برده شده و برل   Var وردن رلبطه بازخورد  لقتصاد و بیمه لز مدل خورد رگر یون بردلر  

باشند، لز  می ند معادفه بلندمدت رل دلرلرشورها ظرفی  چها   حصول نتیجه در خصوص لینهه  یا دلده

دهنده لی  ل   ره دو  نشان 1ل تباده شده ره نتیجه  زمون Cointegration Rank Test زمون 

 .معادفه بلندمدت رل میتولن ج   تخمی  مدل در نظر گرف 

 :باشد می در ن ای ، نتایج حاصل لز تخمی  لی  مدل به صورت کیل 

 

                                             
  (0.67821) (2.60753)  (6.14524) 

                                                                                                                         
 .باشد  نجی مدل در پیو   قابل مشاهده می ها  لقتصاد نتایج رلیه تخمی .  1
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 ی بر افزایش ضریب نفوذ صنعت بیمه کشوربررسی نقش عوامل اقتصاد

  [-1.62100]  [-3.28055]   [3.12953] 
  

                                              
   (0.06542)   (0.25151)  (0.59275) 
  [-18.4775]  [-1.67116]  [2.63330] 

 

گرفته با توجه به ضرلی  بد    صورتها   گردد نتایج م تخرج لز تخمی  می مشاهده همانگونه ره

راال  ) بیمه حق، رش  در مد  باال  توفید بیمه حق، مؤید رلبطه مثا  توفید و t مده و ضرلی   ماره 
ا  زندگی با در مد  رلنه و رلبطه مث بیمه حق، رلبطه مثا  بیمه حق، رش  قیمتی باال  توفید (فورس
 .باشد می زندگی با رجحان نقدینگی بیمه حق

 گیری و پیشنهادات نتیجه

بر پایه تب یر نتایج بد    مده لز تخمی  مدل، رلههارها  لفزلی  ضری  نبوک و همچنی  پیشن ادلت 
 .باشد می  یا تی الزم در رل تا  لعتال  صنع  بیمه قابل لرلئهها   و توصیه

ها   لفزلی    م در بیمهها   نتج شدن فورس بودن بیمه رلههارباتوجه به رش  در مد  باال و م
دوفتی و ها   بیمهلجتماعی و حمای  دوفتی لز طریق ها   ضرور  و لجاار  شامل جایگزینی با بیمه

لجتماعی ها   دوفتی و لرلئه مولرد تهمیلی بیمهها   م تمر ، صندوق ها، ری ک ورشه تگی شرر 
گردد  می تهمیلی بیمه شخص ثافث و درمان پیشن ادها   پوش  و حمای  دوفتی لز طریق عرضه

با ها   در حوزه گذلر   رمایهفورس شامل ضرورت ها   همچنی  ضرورت لفزلی  جذلبی  بیمه
ها   و پوش  باتوجه به برل  گروه نامه بیمهتمررز بر طرلحی ظرفی  منابع مافی منا   لز طریق 

 گذلر   رمایهتمررز بر با ها  در مد  لفرلد و شرر ها   با دهک نامه بیمه از   ، تنوعدر مد  منا  
جدید بومی و عرضه ها   و در ن ای  شنا ایی ری ک رار مختل  و منا   با شرلیط ر  ، لنولع بیمه

 .گردد می  یا ی پیشن ادها   محصوالت بیمه با توجه به نو انات لرز ، تورمی و ری ک
 از   صله تح  عنولن رش  قیمتی باال، دو رلههار لصلی متنا  همچنی  با در نظر گرفت  نتیجه حا

گردد ره مورد لول لز طریق  می ری ک و راه  هزینه توفید ج   لفزلی  ضری  نبوک لرلئه
و همچنی   ری ک بزرگ درمانبرل  بیمه درمان فقط ری ک به عنولن مثال لرلئه ها    از  پهیج ب ینه

گردد و مورد بعد    می محققها   ق  پردلخ  با توجه به دهکتنوع پوش  ری ک با در نظر گرفت  

راه  رارمزد با لصل )لز طرق راه  تقل  و تخل ، راه  هزینه  اختار  فروش و شاهه فروش 
لز لبزلرها   ل تبادهری ک به جا  لفزلی  نرخ فعلی با ها   و راه  هزینه (ناشی لز مقیاسها   صرفه
 . گردد می پیشن اد Hedgingمافی و 
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زندگی لز طریق ها   زندگی لفزلی  بازده بیمهها   بیمه حقو در ن ای  با توجه به رلبطه مثا  بازده با 
 .باشد می مثمر ثمر ILSعمر ها   ل تباده لز لورلق ب ادلر بیمه
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 مدل رگرسیون انتقال مالیم پانلی : های زندگی ای تورم بر بیمه تأثیر آستانه
 

 

4مرجان دلم  رشیده     3غدیر م دو     2علیرضا دقیقی لصلی    1 عید ل د  قرلگوز
 

 چکیده

رند، در زمان لز رارلفتادگی، بازنش تگی،  شده لی  لمهان رل فرلهم می به بیمه گذلر  بیمه عمرو  رمایه

دفیل مولنع  برخی لز رشورها به. بیمار  و حولدث پشتولنه محهمی برل  لدلمه زندگی دلشته باشد

متأ بانه راه  قدرت . ب ره ه تند فرهنگی، مذهای و مشهالت لقتصاد  لز لی  موها  لقتصاد  بی

ها  در حال تو عه به خصوص لیرلن در لثر تورم فجام گ یخته باعث گردیده تا مزلیا   شورخرید در ر

نتایج مطافعات . تباوت گردلند لندلز بی بیمه عمر برل  مردم لز بی  رفته و  ن ا رل ن ا  به لی  نوع پس

فذل بنا به لهمی  باشد  ها  زندگی می گذشته نشانگر عدم وجود لتباق نظر در زمینه لثرلت تورم بر بیمه

ها  زندگی در دو گروه  موضوع در پژوه  حاضر به برر ی خطی و غیر خطی تورم بر بیمه

رشورها  منتخ  عضو  ازمان همهار  لقتصاد  و تو عه و رشورها  عضو  ازمان همهار  

دلر  بر  یباشد و لثر مثا  و معن لثر تورم در رشورها  تو عه یافته تقریاا خطی می. ل المی پردلخته شد

ها  زندگی غیر  ها  زندگی دلرد وفی در رشورها  ل المی لثر تورم بر بیمه لفزلی  تقاضا  بیمه

 . ها  زندگی گذلشته ل   درصد، لثر منبی بر تقاضا  بیمه 11خطی بوده ره در تورم باالتر لز  

 ها  تابلویی، رگر یون   تانه ها  زندگی،  دلده تورم، بیمه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
  s.asadi9800@gmail.comدلنشجو  درتر  علوم لقتصاد  دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز، .  1

 daghighiasli@iauctb.ac.ir، ولحد ت رلن مررز،  عضو هیات علمی دلنشگاه  زلد ل المى.  2

  mahdavi@atu.ac.irعضو هیات علمی دلنشهده بیمه لرو، دلنشگاه عالمه طااطاائی، .  3

  damankeshideh@yahoo.com،عضو هیات علمی دلنشهده لقتصاد و ح ابدلر  دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز.  4
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 مقدمه. 1

ها  روچااک در رشااورها  تو ااعه یافتااه و  ااوق دلدن  ن بااه   لناادلز پااسجااذب هااا   یهاای لز رله
بیمه عمر ب تری  . باشد می زندگیها   رالن و درنتیجه راه  نقدینگی و تورم، بیمهها   گذلر   رمایه

ل اتباده نمایاد و    تولنناد لز مزلیاا   ن   مای  باشد ره دربازنش تگی می گزینه برل  تامی  رفاه  ینده مردم
در . درصورت فاوت بیماه شاده، بازمانادگان نیاز چتار  مطماه  بارل  لدلماه زنادگی خولهناد دلشا             

رشورها  تو عه یافته ره لمنی  لقتصاد  و  المتی چندلنی برل  عموم مردم وجود ندلرد تقاضا  بیمه 
عمار و  هاا    بیماه . ناده باشاد  لقتصااد  در  ی هاا    برل  مقابله باا ناامالیمتی  ل   تولند پشتولنه می زندگی
یهای لز  . رنناد  مای  رلهی برل  ثروتمند شدن نی تند وفی قطعا لز ورشه تگی جلاوگیر   گذلر   رمایه

باشاد راه لرزش    مای  زندگی در رشورها  در حال تو عه نرخ تاورم ها   عولمل بازدلرنده تقاضا  بیمه
رل ره مزلیا   نامه بیمهبرل  تقاضا  لی  فعلی رل راه  دلده و در نتیجه تمایل مردم  گذلر   رمایه تی 

لهمیا  و  (. 1323م ادو  و همهاارلن،   )دهاد   می دلشته، راه  گذلر   رمایهبیشتر  عالوه بر بخ  
زنادگی در ماردلد   هاا    گیرد ره در رنبارلنس ملای تو اعه بیماه     می ضرورت لی  تحقیق لز  نجا نشات

پژوهشی تو ط دبیر ها   حاضر جزو ضرورت، موضوع پژوه  (بیمه مررز  و پژوهشهده بیمه) 1321
 . رنبرلنس معرفی گردید

 مبانی نظری.  1
زندگی باه صاورت شااخص فرعای ماورد      ها   در تحقیقات متعدد  برر ی تاثیر تورم بر تقاضا  بیمه

، جالفای  (1311)، شایدلیی رلد  (1316)، جعبرزلده (1332)پژویان و پورپرتو  . برر ی قرلر گرفته ل  
در ( 1316)و فتحااای زلده ( 1316)، رااااردگر (1316)، خرمااای (1311)، تاجااادلر (1334)فول اااانی 
نتایج تحقیقات عزیاز   . خود نتیجه گرفتند ره تورم لثر منبی بر تقاضا  بیمه زندگی دلردها   پژوه 

 ، (1331)م ار  رل و رجایاان   . نشان میدهد ره لثر تاورم بار تقاضاا  بیماه زنادگی مثاا  ل ا        ( 1334)
نشان دلدند ره رلبطه معنی دلر  بی  تورم و تقاضا  ( 1331)م ر  رل و رجایان ، (1313)ده نیار  عزیززل

 .بیمه عمر وجود ندلرد
، 1نایم   . در  رل ر دنیا نیز مطافعات زیاد  درمورد لثرلت تورم رو  تقاضا  بیمه عمر لنجام شده ل  

و م دو  در تحقیقات خود به لی  نتیجه ر ایدند   1، ولرد و زوربرگ 4لوترویل، 3، برلون و ریم2دیار 

                                                                                                                         
1. Neumann, 1969 

2. Diacon, 1980 

3. Browne and Kim, 1993 

4. Outreville, 1996 

5. Ward and Zurbruegg, 2002 
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نشاان    2و بین اتاک و همهاارلن    1نیم ، فی و ویتاارر . ره تورم، لثر منبی رو  تقاضا  بیمه عمر دلرد
رردن لثر تورم پیشن اد  رل برل  خنثیها  دلدند ره تورم رو  تقاضا  بیمه عمر لثر مثا  دلرد و لی  روش

  : ررد
 .برل   رمایه بیمه عمر لنتخاب جایگزینی -1
 .بیمهها   شرر گذلر   در  ود حاصل لز  رمایهها  شده مشارر  بیمه -2
 .عمر با  رمایه صعود ها   فروش بیمه -3

گذلرلن  لندلز بیمه تولند با ب یج پس باشد، بیمه عمر می می لرتااط بی  بیمه عمر و تورم یک رلبطه دوطرفه
هاا  منا ا  بارل  تو اعه      گیارد، یهای لز گزیناه    گار قارلر مای    مدت در لختیار بیمه صورت بلند  ره به 
 و راه  تورم باشد و لز  و  دیگار رااه  تاورم باعاث لفازلی  تقاضاا  بیماه عمار         گذلر   رمایه
بیمه عمار دلرل  لثارلت مثاا  رو     . گردد می لفزلیی ه باعث همگردد ره در ن ای  به صورت پیو ت می
مادت    ل در تامی  مافی بلناد  مدت و ثاات جریان نقد  بوده و مناع لیده لندلز رل یعنی تع دلت بلند پس

 ن در  گاذلر    ارمایه و هاا   بیماه  حق ور   بیمه با جمعها   شرر . گردد می ورار قلمدلد  برل  ر  
نیاز   لندلز پس. گردند می لندلز رل گذلر  در مو  ات مافی باعث لفزلی  پس بازلر  رمایه و یا با  پرده

 .گاردد  مای   ید راه باعاث رشاد لقتصااد  در بلناد مادت       می م متری  عامل در لنااش   رمایه به شمار
 ( 1226رومر، )

توفید  بیمه عمار در رشاور لیارلن     بیمه حق. دنمای می بیمه عمر نق  موثر  در تامی   تیه خانولرها لیبا
راه پاس لز    ینده دلشته ل   باه طاور   تارنون روند فزل 1231لز  ال  3همانند  ایر رشورها  منطقه منا

ل   توفید  رل در لی  رشته بیمه بیمه حقرژیم لشغافگر قدس و لمارلت متحده عربی، رشور لیرلن بیشتری  
زندگی در توفید ها     م بیمه)زندگی ها   مقای ه ضری  نبوک بیمهوفی . به خود لختصاص دلده ل  

هاا    دهاد راه  ا م بیماه     مای  ، نشان2111رشور لیرلن با رشورها  منطقه منا در  ال ( ناخافص دلخلی
زندگی به ترتی  در رشورها  رژیم لشغافگر قدس، لمارلت متحده عربی، بحری ، لردن، بیشتر لز رشور 

در مقای اه باا  اایر    ل   مطلوب لز ظرفی  بافقوه لی  رشته بیماه  گیر  شانگر عدم ب رهباشد ره ن می لیرلن
صورت گرفته در پژوه  حاضر ضری  نبوک بیماه عمار   ها   طاق برر ی. باشد می رشورها  منطقه منا

هام   1.3باا لمتیااز    2111ل المی در ال ها   رشور لیرلن در مقای ه با رشورها  عضو  ازمان همهار 
در . باشد می با رشورها  بنی ، بوررینافا و، رامرون، موریتانی، مصر، جم ور   کربایجان و لردنترلز 

لز رشاورها   تار   زندگی در توفیاد ناخاافص دلخلای رشاور لیارلن پاایی       ها   بند  جایگاه بیمه لی  رده
 نگال،  احل  ج، توگو، مرلر ، تونس، بحاری ، بانگالدش، لنادونز ، ماافز ، پار اتان و لماارلت       

                                                                                                                         
1. Lee and Whitaker, 1971 

2. Beenstock et al., 1986 

3. Middle East and North Africa 
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 مارها  منتشر شده در زمیناه  ا م    1( مار منتشر شده لز بانک لطالعات  یگما. )باشد می متحده عربی
ل المی، لیارلن جایگااه    دهند در مقای ه با رشورها  می زندگی در توفید ناخافص دلخلی نشانها   بیمه

مطلوب و هم ترلز با لندلزه لقتصاد خود رل ندلرد و نیاز ل   جولن  لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگی موثر 
 . زندگی مورد برر ی قرلر گیردها   بر تو عه بیمه

 ضرورت تحقیق از بعد آمار کشورهای اسالمی  -1-8
می، یهی لز علل تشهیل  ازمان رنبرلنس تو عه همهار  لقتصاد  و بازرگانی میان رشورها  ل ال

لی  . لی   ازمان مورد تایید قرلر گرفته ل  ها   و مولفقتنامهها  ل المی بوده و لی  موضوع در بیانیه
  یا،  فریقا، لروپا و  مریها پرلرنده شده ل  ، در ولقع ها    ازمان لز فحاظ گ تره جغرلفیایی در قاره

 یا ی عضو  ن به منطقه ها   شود و لفاته مررزی  لرثر ولحد می وبمح ل   یک  ازمان فرل منطقه
 23)رشور عضو لی   ازمان لز فحاظ  طح در مد ، بی  لز نص  لعضاء  11لز . خاورمیانه تعلق دلرد

و بقیه لند  رشور با  طح در مد متو ط و باالتر بوده 11در  طح در مد  رم قرلر دلرند و تن ا ( رشور
رشور  1تن ا  OICرشور عضو  ازمان  11لز مجموعه . در  طح در مد  متو ط به پایی  قرلر دلرند

رشور عضو لی   ازمان در  21. قرلر دلرند(  1.3بی  لز  HDIشاخص )در  طح باال  تو عه لن انی 
ش، به دفیل فقر ل ا ی در  موز( 1.1رمتر لز  HDIشاخص ) طح پایی  شاخص تو عه لن انی 

ب دلش  و در مد، بی ثااتی  یا ی و لقتصاد   قرلر دلرند و عل  لی  فقر عدم وجود حهوم  مررز  
درصد لز جمعی   21میلیارد نبر بافغ بر  1.211رشورها  عضو  ازمان با دلرل بودن . باشد می مقتدر

  و وزن م می در لی   ازمان لز نظر جمعی  یهی لز بازیگرلن لصلی ل  .لند ج ان رل در خود جا دلده
  م توفید ناخافص دلخلی رشورها   ازمان رنبرلنس . دلردل   میان دیگر ترتیاات لقتصاد  منطقه
درصد بوده ل   ره در مقای ه با   م  ن ا لز جمعی  ج انی به  3/4ل المی لز توفید ج انی حدود 

رشورها  در حال  (OIC)لز نجا ره رشورها  عضو  ازمان رنبرلنس ل المی . ل  تر  مرلت  پایی 
لن انی، نارارلیی در توفید، و فقدلن ها   تو عه ه تند، و با وجود مشهالتی لز قایل رماود م ارت

  م چندلنی در لند  مورد نیاز ج   توفید و خدمات در  طح بی  لفملل، تارنون نتولن تهها   تخصص
د  مشترک لرثر لی  رشورها به نرخ باال  تورم یهی لز معضالت لقتصا. صنع  بیمه دلشته باشند

منا   در ها   تورم برل  یافت  رلههارها و  یا  ها    ید و توجه به دالیل بروز و ریشه می ح اب
 (. 1321، نصیرزلده و همهارلن. )ر د می ج   م ار  ن لمر  الزم به نظر

فرلولنی لز در  ودلن تا یس شد و پس لز  ن تعدلد  1213نخ تی  شرر  بیمه ل المی در  ال 
فعافیتی ها   متباوت در میزلن  ازگار  هد ها   در رشورها  ل المی با درجهل   بیمهها   شرر 

مب وم لصلی بیمه ل المی  .لند با لحهام شرعی موجود در رشورها شروع به فعافی  رردهها  لی  شرر 

                                                                                                                         
1. http://www.sigma-explorer.com 
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شرع لزجمله ت  یم ری ک   ها و لفزلمها  ل   متباوت با بیمه متعار  ره با ویژگیل   مربوط به بیمه
خیریه برل  حذ  غرر و ربا، تبهیک مافی روش  بی  بیمه شده و ها   همهارلنه با ل تباده لز هاه

 ازگار با شرع ه تند  گذلر   رمایهها   نوی ی و رلهارد پذیرهها   و  یا  ( شرر  بیمه)متصد  
 تو عه و رشد در عمر بیمه فعافیت ا  لهمی  وجود با(. 61، ص1333ع گر  و ل معیلی گیو ، )

 م متری  لز یهی. ل   نهرده پیدل تو عه ربای  حد به عمر ل المی بیمه رشورها  در لقتصاد ،

 و رشورها لی  در خاص باورها  ل المی، وجود رشورها  در عمر صنع  بیمه نیافتگی تو عه علل
پیدلی  صنع  بیمه در رشورها   .باشد میها  بیمه نوع لز لی  در غرر و قمار ربا، وجود عناصر لدعا 

لیتافیایی و بریتانیایی به رشورها  ها   گردد ره لز طریق شرر  می ل المی به لولخر قرن هبدهم بر
خارجی قانون ها   رشورها  ل المی به تاعی  لز شرر ها   ل المی رله پیدل ررد و ب یار  لز شرر 
پس لز پیدلی  بیمه در رشورها  . لنولع بیمه رل لجاار   اختندبیمه رل در میان خود عملی و برخی لز 

 :ل المی دو گروه  عی در تطایق لصول حقوقی بیمه با مولزی  فق ی نمودند
 .ل المی بوده ل  ها   مجت دلن و متشرعینی ره هد  لصلی  نان تطایق م ائل روز لقتصاد  با لندیشه -1
  .لند دلشتهل   بازلرها  جدید بیمهبیمه ره  عی در جذب ها   صاحاان شرر  -2

لقتصاد دلنان ل المی تالش نمودند تا باا ل اتباده لز   . فذل روند ل تبتاء لز مرلجع و علما  دینی شروع شد
یاک لقتصااد   ل   منابع ل المی حدیث و  یات قر نی، لز مب وم تهافل در رل اتا  تاامی  نیازهاا  بیماه    

تهافل رل با توجه به  "عافی لندیشمندلن ل المی شورل " 1231 ال در. ماتنی بر قولنی  ل المی  ود بارند
بیشتر، در لختیار لندیشمندلن م لمان و متخصصی  حاوزه بیماه   ها   شریع  ل الم تدوی  و برل  برر ی

مختلا  پاس لز معرفای تهافال، چاارچوب لصالی  ن همچناان در میاان         هاا    در طول  ال. قرلر دلدند
م متاری   . نشاده بااقی ماناده ل ا      ده وبرخی لز ناولقص  ن همچناان حال   ل المی مغبول بوها   رشور

تهافال  "عمار یاا   هاا    تاولن در عادم وجاود شاهل قابال پاذیرش لز بیماه        مای  نولقص در لیا  زمیناه رل  
رار منا   برل  تق یم منافع تهافل و نیز عدم رولج لصطالحات یه اان   و ، عدم وجود  از"خانولدگی

بدی   ا  در زمینه حهم شارعی بیماه عمار    (.  1336مطافعات ل المی بیمه، گروه .)برل  تهافل دلن  
بی  علما به خصوص علما  لهل ت ن  و لهل تشیع لختال  وجود دلرد راه تقاضاا  لیا  ناوع بیماه رل      

میلیارد  1.3درصد لز جمعی  ج ان یعنی معادل  1.24دهند و با توجه به لینهه  می شدیدل تح  تاثیر قرلر
باشند و لز طرفی لهل  ن  در لرثری  لی  طی  قارلر دلرد و لز طرفای باا     می م لمان 2111 نبر در  ال

لز راناال   گاذلر    ارمایه جذب نقدینگی مربوط به لی  حجام لز جمعیا  و  اوق دلدن  ن باه  ام       
. تحا  تااثیر قارلر دهاد     لنادلز  پاس تولن رشد لقتصاد  ج ان رل لز رهیاف  لنااشا    می زندگیها   بیمه
درصاد   1 اوئیس ر  حادود     2111پیشارفته دنیاا طااق گازلرش     هاا    ی  ضری  نبوک بیمه در رشورمیانگ
نماودلر  . باشاد  مای  عمار  غیرها   درصد  ن متعلق به بیمه 2عمر و ها   درصد  ن متعلق به بیمه 1باشد ره  می
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عمار در توفیاد    غیار هاا    عمار بیشاتر لز بیماه   هاا    تو عه یافته  ا م بیماه  ها   دهد ره در رشور می نشان 3
تایولن، هنک رنگ،  فریقا  جنوبی فنالند، دلنمارک و لنگل تان به ترتیا  جازو   . باشد می ناخافص دلخلی

  .لند رشورهایی ه تند ره باالتری    م بیمه زندگی رل در توفید ناخافص دلخلی دلشته
 

 

 
  روند سری زمانی ضریب نفوذ بیمه در کشورهای توسعه یافته: 9نمودار 

 

 نتایج تحقیق  :منبع 
 

هاا    زنادگی بارل  رشاور    زندگی و غیار ها   توفید   رل به تبهیک در رشته بیمه حقنمودلر کیل رشد 
 . دهد می نشان 2116ن ا  به  2111یافته در  ال  تو عه




بیمه در کشورهای مختلف درسال های  تولیدی شرکت بیمه حقرشد ساالنه : 1نمودار 

 10898نسبت به  1083
  نتایج تحقیق: منبع

 
رو یه،  نگاپور، ترریه، هند، رلمایا، یونان، پرو و برزیل بیشتری  ها   طاق نمودلر فوق به ترتی  رشور

زندگی دلشته و رشورها  فرلن ه، شیلی، لتری ، چک، مهزیک، ل اترلفیا، لیتافیاا،   ها   رشد رل در بیمه

                                                                                                                         
1. Annual Real Growth Rates (%) of Direct Gross Premiums of Domestic Insurance Companies by 

Sector, 2017 (Preliminary) 
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رشورها  به ترتیا    .لند در بخ  غیرزندگی دلشتههند، ل تونی، فتونی هلند، ل لولری بیشتری  رشد رل 
و در لیا   لناد   در هر دو بعاد رشاد رارده   ... ل رلئیل، نیهارلگوئه، ل لوری، دلنمارک، پرتقال،  مریها و 

  .لند ندلشتهها  میان رشورها  نروژ، فنالند و بلژیک هیچ رشد  در هر یک لز بخ 

 
بیمه در کشورهای مختلف  درسال های  وضعیت پرداخت خسارت شرکت: 1نمودار 

 10898نسبت به  1083
 نتایج تحقیق : منبع

 

باشااد رااه نشااانگر  ماای پردلختاای متمررااز در بخاا  زناادگیهااا   در نمااودلر فااوق بیشااتری  خ ااارت

 . باشد می تو عه یافتهها   یافتگی و باال بودن  رلنه بیمه زندگی در رشور تو عه

 
 10892نسبت به  1083های بیمه درسال  شرکتگذاری  بازدهی سرمایه: 9نمودار 

 نتایج تحقیق: منبع

بیماه دلخلای، در لرثار    هاا    در بخ  عمر شرر  گذلر   رمایهرنید بازدهی  می همانطور ره مشاهده

 .  لفزلید میل   غیر عمر بوده ل   ره بر لهمی  لی  رشته بیمهها   رشورها بیشتر لز بخ 

                                                                                                                         
1. Annual real growth rates (%) of direct gross claims paid by domestic insurance companies by 

sector, 2017 (preliminary) 

2. Average annual real net investment return by type of domestic insurer in 2017 (preliminary) (%) 
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 درصد جمعیت مسلمان کشورهای اسالمی : 3نمودار 

 نتایج تحقیق: منبع

 

  م ها  ل المی ضری  نبوک بیمه ن ا  به  ایر رشورها پایی  بوده و برخال   ایر رشورها   در رشور

 . باشد می غیر زندگیها   زندگی رمتر لز بیمهها   بیمه

 
 ضریب نفوذ بیمه در کشورهای اسالمی: 1نمودار 

 نتایج تحقیق: منبع

مثال ماافز ، لنادونز ، مارلر ،     ) لند ها  ل المی، رشورهایی ره لرثرل تورم پایی  دلشته در بی  رشور

طااق نماودلر فاوق در جولماع      .لناد  زندگی لز توفید ناخافص دلخلی بااالتر  دلشاته  ها     م بیمه( فانان
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غیر ها   زندگی باالتر  ن ا  به بیمهها   ل المی فقط رشورها  مافز ، لندونز  و پار تان   م بیمه

 . مشهل شرعی  بیمه رل لز رانال تهافل مرتبع  ازندلند  تولن تهها  و همچنی  لی  رشورلند  زندگی دلشته

زندگی لز توفیاد ناخاافص دلخلای در    ها   جولمع ل المی به دالیل شرعی،   م بیمهها   در لرثر رشور

 . باشد می ایی زندگی پ غیرها   مقای ه با بیمه

 
  کشورهای اسالمی 1083با  1081ای  سال  نرخ تورم مقایسه: 3نمودار 

 

 نتایج تحقیق: منبع

 

در بی  رشورها  ل المی به ترتی  رشور لیرلن، مصر، ترریاه و نیجریاه بیشاتری  نارخ تاورم رل تجریاه       

 2112در لیارلن در  اال   لفمللی پول صورت گرفته نارخ تاورم    بینی ره تو ط صندوق بی  رردند و پی 

نمودلر پرلرن  زیر به صورت  شهار تبااوت بای  ضاری  نباوک     . درصد خولهد ر ید 31.1میالد  به 

 زندگی در دو گروه لز رشورها  منتخ  تو اعه یافتاه و ل االمی رل در رناار لثار تاورم نشاان       ها   بیمه

 1زندگی پایینتر لز ها   ک بیمهگردد لرثر رشورها  ل المی ضری  نبو می دهد، همانطور ره مشاهده می

رل  1یافتاه ضاری  نباوک بااال       راه رشاورها  تو اعه    در حافیلند  دلشته  2113-1221ها   در طی  ال

زنادگی در گاروه   هاا    دهد لثر تورم بر ضری  نبوک بیمه می نمودلر زیر همچنی  نشان. نمایند می تجربه

 . باشد می یافته تقریاا خطی   تو عهرشورها  منتخ  ل المی غیر خطی بوده وفی در رشورها
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 ضریب نفوذ بیمه  نمودار تطبیقی کشورهای اسالمی و توسعه یافته : 80نمودار

 

 STATA15گیر  لز نرم لفزلر  نتایج تحقیق با ب ره: منبع

 

 پیشینه تحقیق  -9

ماؤثر بار تو اعۀ    لجتماعی  -عولمل لقتصاد "تح  عنولن ل   در مقافه 1326ل د  و همهارلن  در  ال 

رویهارد  : 2114-1231یافتاه در طاول دورۀ    ل  بی  لیارلن و رشاورها  تو اعه    بیمۀ عمر، مطافعۀ مقای ه

هاا    ها  مورد برر ای بارل  رشاور    به لی  نتیجه ر یدند ره  ره در بی  متغیر  " یافته گشتاورها  تعمیم

و نرخ تورم و برل  رشور لیرلن نیاز باه   ترتی   طح تحصیالت، نرخ ش رنشینی، نرخ ب ره  یافته به   تو عه

زندگی، توفید ناخافص دلخلی ولقعی،  طح تحصیالت، نرخ ش رنشینی، نرخ ب ره و نارخ   ترتی  لمید به  

 .لند دلشته( ضری  نبوک بیمه)تورم بیشتری  تأثیر رل بر متغیر ولب ته 

عمار و رلههارهاا    هاا    بیماه لثار تاورم بار    "تح  عنولن ل   در مقافه 1322مومنی و همهارلن در  ال 

به لی  نتیجه ر یدند ره تاورم و در ماد    1333-1311برل  رشور لیرلن در طول دوره  " از   ن  ختثی

رلههار جایگزی   رمایه . عمر دلرندها   دلرل  تاثیرلت دلئمی تر  ن ا  به جمعی  رو  تقاضا  بیمه

درصد  11باشد ره  می ز مشتریان، منزل م هونینبر ل 311لز ل   بیمه عمر، معرفی شده با روش پر شنامه

لی  تحقیق با توجه به لینهه به برر ی رلبطه خطای بای  تاورم و تقاضاا      . لز مشتریان متقاضی  ن بودند
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دهاد دلرل    مای  پردلزد و لز طرفی جایگزینی م ه  به جا  کخیاره ریاافی رل پیشان اد    می عمرها   بیمه

 . باشد می لجرلییها   محدودی 

خطی بی  تو عه لقتصااد  و   رلبطه غیر"تح  عنولن ل   در مقافه 2111یا یانگ و همهارلن در  ال شی 

لز یک مدل رگر یون   تانه پانلی  گیر  با ب ره "تحلیل رگر یون   تانه  و تجزیه: بیمه زندگی در   یا

تاا   1212لز  اال  رشور   ایایی   11برل  برر ی رلبطه غیر خطی بی  تو عه لقتصاد  و بیمه زندگی در 

ر یدند  ره یک  طح   تانه ب ینه وجود دلرد، همچنی  هنگامی راه توفیاد ناخاافص     ل  نتیجه به 2113

باشد، تاثیر مثا  رشد توفید ناخافص دلخلی بر  تو عه بیمه زنادگی باه    می دلخلی باالتر لز مقدلر   تانه

عاالوه بار لیا  مطافعاات      . باشد می   تانه لز مقدلرتر  وضوح قابل توجه تر لز زمانی ل   ره  رشد پایی 

 .تاثیر مثا  بر تو عه بازلر بیمه زندگی دلرند لندلز پسدهد ره تو عه مافی، نرخ ب ره و  می نشان

زنادگی  هاا    مصر  ب ینه، پرتبو  بیمه "تح  عنولن ل   در مقافه 2111در  ال  1و  هان و همهارن 

لنجام دلدند به لی  نتیجه ر یدند راه تقاضاا  د اتمزد بیماه     با مدف از  ره  "تح  ری ک تورم و لرز

تقاضا  بیمه عمر باا لفازلی  نارخ ب اره ل امی      . باشد می عمر متاثر لز نرخ ب ره و نرخ تورم ناشی لز  ن

تح  فرض در مد ل می قطعی، تقاضا برل  بیمه عمر تح  تااثیر تاورم نی ا  باا لیا       . یابد می راه 

  ا  به تورم نشان دلده شود، تقاضاا  بیماه عمار باا لفازلی  تاورم لفازلی        حال، لگر در مد د تمزد ن

هایی ره باه طاور    پذیر  بیشتر، د تمزد با لنعطا  گذلر   رمایهها   عالوه بر لی  تح  فرص . یابد می

 مناد  ماافی بیشاتر ب اره   هاا    گاذلر    ارمایه دهناد لز   مای  مطلوب ثروت خود رل به بازلر مافی تخصایص 

 . دهند می زندگی راه ها   اضا  خود رل برل  بیمهشوند و تق می

دهد ره تقاضا برل  بیمه عمر در لفاق   می پذیر  در تقاضا  بیمه عمر نشان و ری ک EISتحلیل  و تجزیه

 . یابد می راه ، EISیابد لما با لفزلی   می ری ک ن ای لفزلی  گیر  لندلزهریز  با  برنامه

طی برر ی در زمینه برر ی تاثیر عولمل لقتصاد  بار تقاضاا  بیماه عمار در      2112در  ال  2رجو هی

تابلویی خطی به لی  نتیجه ر یدند ره تورم بیشتری  تاثیر رل ها   با رهیاف  دلده 2111-1223طول دوره 

دلر  معنای  زندگی دلرد لما رنترل ف اد، نرخ ب اره ولقعای و لثار بخشای دوفا  تااثیر      ها   بر تقاضا  بیمه

 . زندگی ندلردها   چندلنی بر تقاضا  بیمه

زندگی و غیر زنادگی در  ها   در طی پژوهشی در زمینه عولمل موثر بر بیمه( 2111) 3فی ی  و همهارلن

تاابلویی باه لیا     هاا    گیار  لز رهیافا  دلده   با ب ره 2113-2111تو عه در طی دوره  حال رشورها  در

                                                                                                                         
1. Nan-Wei Han , Mao-Wei Hung 

2. Kjosevski 

3. Feyen, E., and others, 2011 
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هاا، توزیاع در ماد،  ی اتم بازنش اتگی، جمعیا  و        مافهی  دوفتای شارر   ، نتیجه ر یدند ره مذه 

 . در مد  رلنه بر بیمه عمر تاثیر دلرند

تابلویی به برر ی عولمل ماوثر بار   ها   گیر  لز رهیاف  دلده با ب رهل   در مقافه( 2111)1فی و همهارلن 

 پردلختناد راه نتاایج نشاان      2111-1223یافته در طی دوره  رشور تو عه 31زندگی در ها   تو عه بیمه

زنادگی دلرد و  هاا    دلر  بار تقاضاا  بیماه    دهد درجه رقاب  و  طح تحصیالت تاثیر مثا  و معنی می

 . دهد می زندگی راه ها   همچنی  نرخ ب ره ولقعی، تورم تقاضا رل برل  بیمه

 12بیماه زنادگی رل در   تح  عنولن عولمل موثر بر تقاضاا   ل   در مقافه 2113در  ال  2   و همهارلن

جنوب   یا،   ایا  جناوب شارقی و همچنای  چای       ل   منطقه   یایی لز جمله لنجم  همهار  منطقه

دهد ره در مد، عمق مافی، تورم، نارخ ب اره ولقعای و ن اا  ولب اتگی       می تحلیل نمودند و نتایج نشان

تولناد   مای  یافته قررلت ب اودمافهی  خارجی و م. رننده م م در مصر  بیمه زندگی ه تند عولمل تعیی 

 . دلر  ندلرند زندگی رل لفزلی  دهد لما ش رنشینی و نرخ  ولد تأثیر  معنیها   رشد بیمه

 روش تحقیق -1
نرخ تاورم بار   ل   باشد ره تاثیر   تانه می لفمللی در لی  پژوه  برل  لوفی  بار در مطافعات دلخلی و بی 

بی  رشورها  منتخ  تو عه یافته و ل المی ماورد برر ای    زندگی به صورت تطایقیها   تقاضا  بیمه

خطای زیار راه برگرفتاه لز لفگوهاا  ل اتباده شاده در        هاا    در تحقیق حاضار لز لفگاو   . گیرد می قرلر

در پژوه  حاضر . ل تباده شده ل  (  2111)، و  وبیر   (1326)مطافعات ل د  قرلگوز و همهارلن 

زنادگی و  مادل   هاا      برر ی خطی لرتااط تورم با تقاضاا  بیماه  لز روش گشتاورها  تعمیم یافته برل

 . خطی ل تباده شده ل   رگر یون لنتقال مالیم پانلی برل  برر ی رلبطه غیر

 ( تابلوییهای  داده)یافته  توسعههای  نتایج آزمون پایایی  برای کشور  -1-8
چون تعدلد مقااطع  )لی  پژوه  و نوع مدلها   دلدهها   برل اس ویژگیها  نتایج حاصل لز پایایی متغیر

باشد و لینهه در  اطح لقتصااد راالن لیا  تحقیاق       می مورد برر یها   بزرگتر لز تعدلد  ال( رشورها)

راه بارل  برر ای    هاایی    زماون  3 مطابق لدبیات  انجی ( باشد می گیرد و حجم نمونه بزرگ می صورت

 :باشند عاارتند لز می مانایی منا  

  زمون Harris-Tzavalis 

                                                                                                                         
1. Lee, C. C. and others. 2017 
2. Subir Sen and S Madheswaran, 2013 
3 . Maddala and Wu (1999, 635) 
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  زمون Im–Pesaran–Shin test
1 

  زمون Fishertype test 

و فرضیه یک مانی بر عدم وجود ریشه ولحد ( نامانی متغیر ها)ره فرضیه صبر مانی بر وجود ریشه ولحد 

نتایج زیر متغیرها  نامانا رل بارل  دو گاروه رشاورها  ماور مطافعاه پاژوه        . باشد می (مانایی متغیرها)

 .گردند می گیر  مانا دهد ره با یهاار تباضل می مذرور نشانها   برل اس  زمون

 OICو  OECDدر دو گروه کشورهای منتخب عضو ها  آزمون ایستایی متغیر: 8جدول 

وضعیت پس 

از یکبار 

 گیری تفاضل

های  داده

 تابلویی
 نوع آزمون ناماناهای  متغیر

رشورها   مانا
OECD 

RGDP ،DEP ،URB ،EDU Harris-Tzavalis 

رشورها   مانا
OECD 

LPRE،RGDP ،URB ،EXP, 
EDU 

Im–Pesaran–Shin test 

 مانا
رشورها  

OECD 
LPRE،RGDP ،URB ،EXP Fishertype test 

 وOIC LPRE ،RGDP ،DEP ،URBرشورها   مانا
EXP 

Harris-Tzavalis 

 و OIC LPRE ،RGDP ،URB  ،FDرشورها   مانا
EDU 

Im–Pesaran–Shin test 

 OIC LPRE ،RGDP ،URB ،FD Fishertype testرشورها   مانا

 Eviews10گیر  لز نرم لفزلر   نتایج تحقیق با ب ره :منبع

 انباشتگی مدل  آزمون هم  -1-1

گویند ره ترری  خطی لز  ن اا ماناا باشاد، در ولقاع ب ایار  لز       می رل هم لنااشتهها  لز متغیرل   مجموعه

رنند ره بیاانگر لیا  ل ا  راه  ن اا در       نامانا ه تند لما در طول زمان با هم حرر  میزمانی ها    ر 

مدت یا  تولند بیانگر رلبطه بلند می لنااشتگی بنابرلی  رلبطه هم .لند بلندمدت تو ط یک رلبطه محدود شده

رلبطه تعاادفی  مدت ممه  ل   لی   زمانی باشد ره در روتاهها   مدت بی   ر  یک پدیده تعادفی بلند

معنای   ماناا باشاد بادی      utپس لگر یک معادفه رگر یون  گردن، می منحر  شوند وفی مجددل به  ن بر

                                                                                                                         
1. Maddala and Wu (1999), 
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توضیحی و ولب ته دالف  بر وجود یک رلبطه تعادفی دلرد و در چنی   شرلیطی ها   ل   ره روند متغیر

 . رود می لز بی 1لمهان وجود رگر یون راکب 

منتخب عضو کنفرانس اسالمی با های  انباشتگی برای کشور آزمون هم:  1جدول  

 Westerlundرهیافت 

  " LPRE= RGDP DEP URB INF FD EDU EX "آزمون هم انباشتگی سری 

 نوع آزمون t-Statistic احتمال نتیجه

 ر  مورد نظر 

 لنااشته ل   هم

0.0035   -2.6973 Westerlund test for cointegration 

 

با رهیافت  OECDمنتخب توسعه یافته  های  انباشتگی برای کشور آزمون هم: 9جدول 
Westerlund 

 " LPRE= RGDP DEP URB INF FD EDU EX " زمون هم لنااشتگی  ر  

 نوع  زمون t-Statistic لحتمال نتیجه

 ر  مورد نظر هم 

 لنااشته ل  
0.0054 -2.5507 Westerlund test for cointegration 

 STATA15لز نرم لفزلر   گیر  نتایج تحقیق با ب ره :منبع

دهد ره لفگوها  تحقیق هم لنااشته بوده  می لنااشتگی فوق با رهیاف  و ترفوند نشان همها   رلیه  زمون

 . گردد ج   رفع نامانایی مشاهده نمی گیر  و نیاز  به تباضل

 

 ای   برآورد آستانه -1-9

 تصریح مدل    -1-9-8

منتخ  ها   زندگی در رشورها   بیمه بیمه حقتورم بر ل   به منظور برر ی تاثیر   تانه در لی  ق م 

ل تباده شده  (PSTR)  2 نجی رگر یون لنتقال مالیم پانلی یافته لز تهنیک لقتصاد ل المی و تو عه

یک مدل ( 2116)4و روفیتاز و هورفی  ( 2111) 3برل  لی  منظور به پیرو  لز گونزلفز و همهارلن. ل  

PSTR شود می با دو رژیم حد  و یک تابع لنتقال به صورت زیر تصریح : 

                                                                                                                         
1 . spurious regression 

2. Panel Smooth Transition Regression 

3. Gonzalez et al. 

4. Colletaz and Hurlin 
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yit=µi+ β xit+ β xitF(qit ; γ, c)+uit                                                                (1)  

 ui t~iid( ,σ ) لثرلت ثاب  مقاطع و µiبرون زل، ها   بردلر  لز متغیر xitمتغیر ولب ته،  yitره در  ن 

نیز بیانگر یک تابع لنتقال پیو ته و ررلن دلر بی  صبر و یک ل    F(qit ; γ, c)تابع . نیز جز خطا ل  

 : گردد می به صورت الج تیهی تصریح( 2111)ره به پیرو  لز گونزلل و همهارلن 

                  

 

   

   

 
F(qit ; γ, c)=-1                                                                                                      (2)                         

پارلمتر شی  ل   ره بیانگر  رع   γو ل     تانهها   بعد  لز مقدلر حد mیک بردلر    ره در  ن 

بیانگر متغیر لنتقال ل   و     . ل    <γلنتقال لز یک رژیم به رژیم دیگر ل   و دلرل  قید بدی ی 

تولند لز بی  متغیرها  توضیحی، وقبه متغیر ولب ته یا هر  می ( 2116)  1برل اس مطافعه روفیتاز و هورفی 

ث ماانی نظر  در لرتااط با مدل مورد مطافعه بوده و عامل لیجاد متغیر دیگر خارج لز مدل ره لز حی

ل   فذل به منظور برر ی تاثیر   تانه(.  1322ش ااز  و  عیدپور،)رلبطه   غیر خطی باشد لنتخاب گردد

زندگی رشورها  منتخ  ل المی و تو عه یافته طی دوره زمانی ها   توفید  بیمه بیمه حقنرخ تورم بر 

ها   الزم به کرر ل   ره دلده. ز مدل رگر یون لنتقال مالیم پانلی ل تباده شده ل  ، ل1221-2113

همچنی  لفگو  لقتصاد  نجی  .لند ل تخرلج شده 3و نشریه زیگما 2مورد ل تباده لز  ای  بانک ج انی 

 : باشد می به صورت رلبطه زیر( 2114)مورد ل تباده درلی  تحقیق برگرفته لز مدل چو و همهارلن 

Lpreit =µi  β RGDPit  β DEPit  β URBit  β INFit  β FDit  β EDUit  

β EXPit                                             
   

                                (   
 

 ;   ,   )+uit                                                                                                  
(3)    

 :مورد ل تباده عاارتند لز ها   دررلبطه فوق متغیر

γ گرفته شده ل   ره لمهان دلرد بیشتر  نظر فرض دومقدلر در در لینجا پی . باشد می مقدلر   تانه

 .گردد

q باشد می پژوه  حاضر، نرخ تورمل   ره در ل   متغیر لنتقال یا   تانه.  

C وقوع رژیم ل  ها   یا مهانل   یک بردلر لز پارلمترها  حد   تانه.  

                                                                                                                         
1. Colletaz and Hurlin 

2. World Development Indicators 

3. Sigma Explorer 
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Lpre :توفید  بیمه عمر در هر رشور در زمان  بیمه حقt لز پول ملی به دالر  بیمه حقمقدلر . باشد می

 .شود می  مریها تادیل

Lrgdp : در مد  رلنه ولقعی در زمانt  برل  رشورi 

Ldept  : در زمان ( پرور ی تهبل)بعد خانولرt  برل  رشورi 

INF : در زمان ( شاخص قیم  مصر  رننده)نرخ تورمt  برل  رشورi 

Urbt  :نشینی در زمان  نر خ ش رt  برل  رشورi 

Lept : لمید به زندگی در زمانt  برل  رشورi 

Ledut:  مجموع ثا  نام در  موزش عافی در زمانt  برل  رشورi 

LBfdt : تو عه مافی در بخ  بانهی،  رمایه و بیمه  در زمانt  برل  رشورi  

 لرزش معامالت بورس به توفید ناخافص دلخلی: تو عه مافی بازلر  رمایهها   موفبه 

 ن ا  لعتاارلت لعطایی به بخ  خصوصی ن ا   به توفید : تو عه مافی بخ  بانهیها   موفبه

 ناخافص دلخلی

 (توفید به توفید ناخافص دلخلی  بیمه حقن ا  )ضری  نبوک بیمه : تو عه مافی بخ  بیمهها   موفبه 

 نتایج برآورد مدل   -1-1-1

ویژگی لی تایی متغیرها با ل تباده لز  زمون ریشه ولحد دیهی ، PSTRپی  لز پردلخت  به بر ورد مدل 

دهد ره لرثر  می نشان 4-2،  4-4یافته مورد برر ی قرلر گرفته ل   نتایج جدول شماره  فوفر تعمیم

برل اس مااحث مطرح . لند گیر  لی تا شده متغیرها در  طح مانا ه تند و و مابقی نیز با یهاار تباضل

شده دربخ  روش شنا ی، در مرحله لول فرضیه صبر خطی بودن مدل در مقابل فرضیه وجود لفگو  

PSTR   شده در جدول  نتایج گزلرش. با در نظر گرفت  نرخ تورم به عنولن متغیر لنتقال  زمون شده ل

ها   دهد ره تمامی  ماره می نشان OICرشورها  منتخ   و OECDکیل برل  رشورها  منتخ  

برل  یک و دو ( LR)و ن ا  در   نمایی ( LMf)ضری  الگرلنژ فیشر ( LMw)ضری  الگرلنژ ولفد

یافته لز یک لفگو  خطی و برل  رشورها   برل  رشورها  تو عه(  m=2)و ( m=1)ل     تانهحد 

 . رنند می خطی پیرو  ل المی لز لفگو  غیر
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 آزمون خطی بودن: 1جدول 

H0: Linear Model                                                            H1: PSTR model فرضیه ها 

 رشورها OICرشورها  منتخ   OECDرشورها  منتخ  

M=2 M=1 M=2 M=1 
تعدلد 

   تانه

LR LMf LMw LR LMf LMw LR LMf LMw LR LMf LMw زمون  

  ماره 42.3 6.12 43.2 61.6 4.36 62.3 11.1 1.4 11.6 11.1 1.11 11.3

1.236 1.221 1.243 1.111 1.136 1.161 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 1.111 pvalue 
 نتیجه غیر خطی خطی

 

 (وجود رابطه غیر خطی باقیمانده)ها  آزمون تعداد رژیم: 1جدول 

H0: PSTR with r = 1                                               H1: PSTR with at least r = 2 فرضیه ها 

 رشورها OICرشورها  منتخ   OECDرشورها  منتخ  

M=2 M=1 M=2 M=1 
تعدلد 

   تانه

LR LMf LMw LR LMf LMw LR LMf LMw LR LMf LMw زمون  

  ماره 22.1 4.1 22.6 32.1 2.2 33.2 1.1 1.6 1.1 11.1 1.1 11.3

1.236 1.221 1.243 1.641 1.631 1.643 1.113 1.116 1.113 1.111 1.111 1.111 pvalue 
( : ها  ماندهخطی بودن باقی )دلرل  فقط یک رژیم حد  

 عدم رد فرضیه صبر

غیر خطی بودن باقی )دلرل  حدلقل دو رژیم حد  

 رد فرصیه صبر(:مانده ها
 نتیجه

 MATLAB2018لز نرم لفزلر   گیر  نتایج تحقیق با ب ره :منبع

 ای در یک تابع انتقال های آستانه تعیین تعداد مکان: 9جدول 
 رشورها OICرشورها  منتخ   OECDرشورها  منتخ  

M=2 M=1 M=2 M=1 
تعدلد 

   تانه

AIC BIC AIC BIC AIC BIC AIC BIC زمون  

  ماره 13.136 13.611 13.163 13.616 21.413 21.224 21.422 21.316

در دو مقدلر  BICو AICمقای ه مقدلر عدد  

 .باشد می m=1تایید  بر مقدلر ب ینه،   تانه

در دو مقدلر  BICو AICمقای ه مقدلر عدد  

 .باشد می m=2تایید  بر مقدلر ب ینه ،   تانه
 نتیجه

 MATLAB2018گیر  لز نرم لفزلر   نتایج تحقیق با ب ره :منبع 
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ها   پس لز حصول لطمینان لز وجود رلبطه غیر خطی میان متغیرها  رشورها  منتخ  عضو همهار 

، در لدلمه باید وجود OECDو وجود رلبطه خطی بی  متغیرها  رشورها  منتخ  ( OIC)ل المی 

رل به منظور تعیی  تعدلد تولبع لنتقال مورد برر ی قرلر دلد، برل  لی  منظور ها  رلبطه غیرخطی باقیمانده

بع با یک تا PSTRبرل اس مطافعه گونزلل و همهارلن و روفیتاز و هاروفی ، فرضیه صبر وجود لفگو  

با حدلقل دو تابع لنتقال مورد  زمون قرلر گرفته ره نتایج  PSTRلنتقال در مقابل فرضیه وجود لفگو  

 .  لرلئه شده ل   OICو رشورها  منتخ   OECDبرل  رشورها  منتخ   11-4 ن در جدول 

 ایج نشانزندگی در رشورها  تو عه یافته خطی ل   فذل نتها   با توجه به لینهه رلبطه تورم با بیمه

و هم  m=1هم برل  )برل  رشورها  تو عه یافته حدلرثر با یک رژیم رافی    PSTRدهند ره  می

فحاظ رردن حدلقل دو تابع لنتقال برل   OICرافی ل  ، لما برل  رشورها  منتخ  ( m=2برل  

پس لز حصول لطمینان لز وجود .  زندگی  الزم ل   بیمه حقتعیی  رلبطه غیرخطی میان شاخص تورم و 

ج   تصریح ( رژیم)و فحاظ تولبع لنتقال  OICخطی میان متغیرها  رشورها  منتخ  عضو  رلبطه غیر

برل  . لنتخاب گرددل   رفتار غیرخطی، لرنون باید حاف  ب ینه میان تابع لنتقال با یک یا دو حد   تانه

بر ورد شده و لز میان  ن ا برل اس معیارها  ها  ا هریک لز لی  حاف متناظر ب PSTRلی  منظور مدل 

 . گردد می مدل ب ینه لنتخاب 1ها، شولرتز و  رائیک مجموع مجذور باقی مانده

با دو حد  PSTRمدل  3و شولرتز 2حاری لز  ن ل   ره برل اس معیارها   رائیک 16-4نتایج جدول 

، مدل OECDبرل  رشورها  منتخ  ل   یک مقدلر   تانهو  OICبرل  رشورها  منتخ  ل     تانه

با دو ( r=2)دو رژیمی  PSTRنتایج حاصل لز تخمی  مدل . باشد می برل  رشورها  مذرورل   ب ینه

فحاظ  12-4و  13-4، 11 -4در جدلول شماره  OICمنتخ  ها   برل  رشور( M=2)مقدلر   تانه 

 . شده ل  

باشد و همچنی  حدود  می 1111لنتقال لزیک رژیم به رژیم دیگر ل  ، پارلمتر شی  ره بیانگر  رع  

باشد به عاارت دیگر زمانی ره  می 1.31و 11.36نیز مقادیر OICتورم برل  رشورها  منتخ  ل     تانه

زندگی ها   گذلر  تورم بر تقاضا  بیمه گردد،  ج   یا شدت تاثیر می 1.31و11.36مقدلر تورم برلبر 

رند و لز  نجا ره ضرلی  متغیرها  می تغییر  1111به بیان دیگر، تغییر رژیم با  رعتی معادل. رند می تغییر

یابند و برل  رشورها  مختل  و در طول  می و پارلمتر شی  تغییر( نرخ تورم)با توجه به مقدلر لنتقال 

                                                                                                                         
معیار لرزیابی . تر ل   ها، ب تر و منا   روچهتر باشد، مدل مورد نظر ن ا  به بقیه مدل BICهر چه مقدلر معیار لرزیابی . 1

BIC  گیدون شولرتز»تو ط »Gideon Schwarz)  ) منتشر ررد، معرفی شد 1213ل  ره در  ال  طی مقافه. 
2.  AIC Criterion 

3.  Schwarz Criterion 
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م تقیما تب یر رل  11-4تولن مقدلر عدد  ضرلی  لرلئه شده در جدول  باشند، نمی زمان یه ان نمی

 (.1322ش ااز  و  عید پور، . )مورد تجزیه و تحلیل قرلر بگیرندها  نمود و ب تر ل   عالم 

در نظر  OICبه منظور درک ب تر نتایج دو مقدلر   تانه با  ه رژیم حد  برل  رشورها   منتخ  

 :شود می گرفته

 M<=5.85ای  با حد آستانه PSTRتخمین به روش : 3جدول 
 LPRE: متغیر ولب ته 

p-value t-statistics 
Standard 

Errors 
 متغیر شی  پارلمتر

بازه رژیم در حدود 

   تانه

 1.11311.1123 INF 

M<=5.85 

1.1111 RGDP 
1.1111 DEP 

1.1246 URB 
 1.1132 FD 

1.1141 EDU 

 1.1213 EXP 

 MATLAB2018لز نرم لفزلر   گیر  نتایج تحقیق با ب ره :منبع 

 M<=10.36>5.85ای  با حد آستانه PSTRتخمین به روش :  1جدول  
 LPRE: متغیر ولب ته 

p-value t-statistics 
Standard 

Errors 
شی  

 پارلمتر
 بازه رژیم در حدود   تانه متغیر

 1.1622 INF 

5.85<M<=10.36 

1.1111 RGDP 
1.1141 DEP 
1.1131 URB 
 2.1412 FD 
1.1161 EDU 
 1.1142 EXP 

 MATLAB2018گیر  لز نرم لفزلر   نتایج تحقیق با ب ره :منبع 
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 M>10.36ای  با حد آستانه PSTRتخمین به روش :  3جدول  
 LPRE: متغیر ولب ته 

p-value t-statistics 
Standard 

Errors 
 متغیر شی  پارلمتر

رژیم در حدود بازه 

   تانه
  INF 

M>10.36 

  RGDP 
 DEP 
 URB 
  FD 
 EDU 
  EXP 

 MATLAB2018لز نرم لفزلر   گیر  نتایج تحقیق با ب ره :منبع 

 

درصد  11دهد در رشورها  منتخ  ل المی تاثیر تورم در   تانه تورم رمتر لز  می نتایج فوق نشان

 درصد نشان 11باالتر لزها   زندگی در تورمها   بیمه حقدلر نی   و تاثیر منبی خود رل بر  معنی

ها   درصد  تاثیر مثا  و معنی دلر  بر رو  تقاضا  بیمه 11در مد  رلنه ولقعی تا نرخ تورم . دهد می

دلر  درصد لثر مثا  خود رل لز د   دلده و دیگر معنی 11باالتر لز ها   زندگی گذلشته ل   و در تورم

گذلرد و با  عمر نمیلثر معنی دلر  بر رو  تقاضا  بیمه  11رمتر لز ها   بار تهبل در تورم. نی  

گذلرد یعنی هر چه  می دلر  بررو  تقاضا  بیمه عمر درصد، لثر مثا  و معنی 11لفزلی  تورم بی  لز 

ل  ره به فرد شاغل خانولده ولب ته ه تند بیشتر شود، خرید بیمه عمر نیز لفزلی   تعدلد لفرلد  افخورده

درصد لثر مثا  و معنی دلر بر تقاضا   1ز رمترلها   لفزلی  نرخ ش رنشینی در تورم.  خولهد یاف 

درصد، ش رنشینی لثر منبی بر تقاضا    1گذلرد یعنی با لفزلی  تورم به بی  لز  می زندگیها   بیمه

ها   درصد، لثر مثا  بر تقاضا  بیمه 11گذلرد لما با تشدید تورم به باالتر لز  می زندگیها   بیمه

 .گذلرد می زندگی

درصد لثر مثا  بر تقاضا   1وزه بانهی، بازلر  رمایه و بیمه تا   تانه تورم تو عه مافی در  ه ح

 درصد باعث رم رنگ شدن لثر لی  شاخص 1گذلرد وفی با تشدید تورم به بی  لز  می زندگیها   بیمه

درصد  طح تحصیالت  11رمتر لز ها   در تورم. دهد می گردد و حتی ج   تاثیر  ن رل نیز تغییر می

گذلرد وفی با تشدید تورم به بی   زندگی نمیها   دلر  بر رو  تقاضا  بیمه عافی تاثیر معنیدر مقطع 

لمید به زندگی در . گذلرد می زندگیها   دلر  بر رو  تقاضا  بیمه درصد، لثر مثا  و معنی 11لز 

لرد وفی گذ می زندگیها   دلر  بر رو  تقاضا  بیمه درصد تاثیر مثا  و معنی 11رمتر لز ها   تورم
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درصد و راه  قدرت خرید تاثیر منبی و معنی دلر  بر رو  تقاضا   11با تشدید تورم به بی  لز 

 . گذلرد می زندگیها   بیمه

لقتصاد  و لجتماعی ها   دهد ره تغییرلت تورم لثرلت منبی در تشدید تاثیر شاخص می نتایج فوق نشان

 . گذلرد می زندگیها   بر رو  تقاضا  بیمه

خطی بوده فذل بر ورد مدل  4زندگی مطابق  زمون جدول شماره ها   توجه به لینهه لثر تورم بر بیمهبا 

نتایج بر ورد تاثیر تورم بر رو  . دهیم می گیر  لز روش گشتاورها  تعمیم یافته لنجام ریاضی رل با ب ره

رشور  41عه یافته و رشور تو   31برل  حدود (  پنل دیتا  پویا) GMMتقاضا  بیمه زندگی با روش 

 .نشان دلده شده ل  ( 11-4)طاق مدل زیر در جدول  2113تا  1221ها   منتخ  ل المی بی   ال
Lpre = β0lpreit-1  β1RGDPit  β2DEPit  β3URBit  β4INFit  β5FDit  β6EDUit+ 

β7EXPit     (4) 

 یافته گیری از روش گشتاورهای تعمیم نتایج برآورد مدل با بهره:  80جدول

 lpre=زندگیها   بیمه بیمه حق= متغیر ولب ته 

 م تقلها   متغیر م تقلها  متغیر
رشورها  منتخ  عضو 

OECD 

رشورها  منتخ  عضو  
OIC 

 لحتمال ضرلی  لحتمال ضرلی 

Lpreit-1  وقبه متغیر ولب ته   
RGDP  در مد ولقعی  رلنه   
DEP  نرخ تهبل   
URB  نرخ ش رنشینی   
INF  نرخ تورم   

FD  شاخص تو عه مافی  1.112416 
 شاخص تحصیالت 

 در مقطع عافی
EDU    

EXP  نرخ لمید به زندگی   
 زمون لعتاار 

 ( ارگان)لبزلرها
SARGAN TEST     

 LPRE(-2) RGDP DEP URB INF FD EDU EX فی   لبزلرها
 زمون خودهما تگی در 

 وقبه لول
AR(1)     
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 زمون خودهما تگی در 

 وقبه دوم
AR(2) -

1.844391 
0.0651 

-

9.605218 
0.0000 

 زمون ولب تگی مقاطع 

 تابلوییها   دلده
Residual Cross-

Section Dependence 

Test 

Breusch-Pagan 

LM 
1513.179 0.0000 1600.484 0.0000 

Pesaran scaled 

LM 
36.55369 0.0000 20.77341 0.0000 

Pesaran CD 5.558286 0.0000 11.35988 0.0000 

 

 Eviews10گیر  لز نرم لفزلر   نتایج تحقیق با ب ره :منبع

 

برل  تعیی  هر نوع هما تگی بی  لبزلرها و خطاها به ( 1213)الزم به توضیح ل   ره  زمون  ارگان 
باشند باید بی  لبزلرها و جمالت خطا هما تگی وجود شود، برل  لی  ره لبزلرها معتار   رار برده می
 .ندلشته باشد

باشد ره لبزلرها تا  ن جا معتار ه تند ره با خطاها در معادفه  می فرضیه صبر در لی   زمون بدی  معنا
تولند شولهد  رل دلل بر منا   بودن لبزلرها   عدم رد فرضیه صبر می. تباضلی مرتاه لول هما ته نااشند

متغیّرها  لبزلر  ل تباده شده با پ ماندها هما ته ) ورد به عالوه فرضیه صبر  زمون  ارگان  فرلهم
تولن گب  ره متغیّرها  لبزلر  ل تباده شده در لی  مدل   تولن رد ررد و لز لی  رو می  رل نمی( نی تند

 .منا   ه تند

 وقبه لول در مدل فوق رفعدهد ره خود هما تگی در  می نشان( AR)نتایج  زمون خود هما تگی 
دهد ره پانل دلرل  ولب تگی  می شود و همچنی  نتایج  زمون ولب تگی مقاطع در جدول فوق نشان می

رود  می مورد مطافعه همان طور ره لنتظارها   طاق رلیه مدل 11بر ل اس جدول . باشد می متقابل تابلویی
و معنادلر ل  ، لی  نتیجه نشان لز پویایی لفگوها   زندگی با وقبه، مثا ها   توفید  بیمه بیمه حقتاثیر 

زندگی در دوره جار  به دوره بعد نیز ها   ره تو عه بیمه طور  مورد مطافعه در طی زمان ل   به
 22یابد، در رشورها  تو عه یافته در مد ولقعی  رلنه تاثیر مثا  و معنی دلر  در  طح   گ ترش می
یافته دلرد وفی در رشورها  ل المی لی  لثر معنی دلر  رها  تو عهزندگی در رشوها   درصد بر بیمه

زندگی ندلرد وفی در ها   دلر  بر بیمه باشد، بار تهبل در رشورها  تو عه یافته تاثیر معنی نمی

زندگی ها   رشورها  ل المی با لفزلی  بار تهبل و راه  در مد خانولر، تاثیر منبی بر تقاضا  بیمه
 .دلرد

زندگی ندلرد چون ها   یافته تاثیر معنی دلر  بر تقاضا  بیمه نشینی در رشورها  تو عهتو عه ش ر
گردد وفی در رشورها  ل المی  می گر  در مرلرز، حومه و رو تاها به یک لندلزه عرضه خدمات بیمه

زندگی در ها   تاثیر نرخ تورم بر بیمه. یابد می نیز لفزلی ل   با تو عه ش رنشینی عرضه خدمات بیمه
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تورم مالیم در رشورها  تو عه . باشد می درصد معنی دلر 22یافته مثا  و در  طح  رشورها  تو عه
گذلرلن ندلشته در  توفید  شده و چون تاثیر زیاد  بر قدرت خرید بیمه بیمه حقیافته باعث لفزلی  

 توفید  بیمه حقی  رند و باعث لفزل می نتیجه لثر مثا  در مد   ن بر لثر منبی جانشینی  غلاه
لنجام شده ترریای رامل لز ها   شاخص تو عه مافی در لی  پژوه  برخال   ایر پژوه . گردد می

دلر  لز رانال  باشد ره  در رشورها  تو عه یافته و ل المی تاثیر مثا  و معنی می بورس، بانک و بیمه
 . گذلرد می زندگیها   هم لفزلیی در مثلث تو عه مافی بر بیمه

 22طح تحصیالت در مقطع عافی لز رانال لفزلی   گاهی عمومی تاثیر مثا  و معنی دلر  در  طح  

زندگی در رشورها  ل المی دلرد وفی در رشورها  تو عه یافته به دفیل لصالح ها   درصد بر بیمه
ر تو عه  موزشی در زمینه بیمه در مقاطع پایه لفزلی  تحصیالت عافی تاثیر معنی دلر  بها   زیر اخ 

 .زندگی ندلردها   بیمه
ها   درصد بر بیمه 22یافته تاثیر مثا  و معنی دلر  در  طح  لمید به زندگی در رشورها  تو عه

لفزلی  یافته، در نتیجه  بیمه حقپردلخ  ها   زندگی دلرد و با لفزلی  طول عمر لفرلد، تعدلد  ال
ل المی به عل  پایی  بودن  طح لمید به زندگی، یابد وفی در رشورها   می توفید  لفزلی  بیمه حق

  . زندگی ندلردها   لفزلی   ن تاثیر معنی دلر  بر بیمه

 گیری پیشنهادات نتیجه

زندگی در دوگروه لز ها   بی  تورم و تقاضا  بیمه ل   هد  لی  پژوه  برر ی رلبطه خطی و   تانه
زندگی در ها   نشان دلد ره تاثیر تورم بر بیمه نتایج تحقیق. باشد می رشورها  تو عه یافته و ل المی

علیرغم باور عمومی تاثیر . باشد می رشورها ل المی غیر خطی بوده وفی در رشورها  تو عه یافته خطی
باشد و در هر  طح تورم منجر  می زندگی مثا  و معنی دلرها   تورم در رشورها  تو عه یافته بر بیمه

تر  ضعی ها   لما در رشورها  ل المی ره تورم. گردد می زندگیها   هتوفید  بیم بیمه حقبه لفزلی  
زندگی ندلرد یعنی مردم راه  قدرت خرید ها   رنند تورم تاثیر چندلنی بر تقاضا  بیمه می رل تجربه

در بیمه عمر  گذلر   رمایهزندگی لح اس نمی رنند و ها   خود رل در لی  بازه تورمی برل  خرید بیمه
دهند  می ترجیح....  بته باز  لرز ، طال و ، جانشی  مثل  پرده بانهیها   گذلر   رمایه رل بر  ایر

ر د مردم به تدریج راه  قدرت خرید خود رل لح اس  می 11وفی زمانی ره شدت تورم باالتر لز 
 خودها   نمایند  رمایه می دهند و  عی می زندگی راه ها   نموده و تمایل خود رل برل  خرید بیمه

 .  ج   حبظ لرزش  وق دهند گذلر   رمایهها   رل به   ایر حوزه
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 زندگی در کشور ایران بیمه حقروند سری زمانی نرخ تورم و رشد : 88نمودار 

 

 لفمللی پول و بانک مررز  لیرلن صندوق بی  :منبع
 

 .باشد می زندگی هم و با نرخ تورم بیمه حقدهد ره در رشور لیرلن رشد  می نمودلر فوق نشان

لخیر ل می بوده و ناشی لز لفزلی  ضری  تعدیل ها   زندگی در  ال بیمه حقدر رشور لیرلن رشد  

 .صادره تغییر چندلن چشمگیر  ندلشته ل  ها   نامه بیمهزندگی ل  ، در ولقع تعدلد ها   بیمه

دهد  می قایق رل نشانزندگی و ضری  نبوک بیمه زندگی در نمودلرها  زیر لی  ح بیمه حقتاثیر تورم بر 

 بیمه حقزندگی رل در توفید ناخافص دلخلی راه  دلده وفی به صورت ل می ها   ره تورم   م بیمه

 . توفید  رل لفزلی  دلده ل  

 

 

 

 

 

 

 

، تولیدی بیمه حقنمودار پراکنش همراه با خط برازش و سطح اطمینان متغیرهای : 81نمودار

 ضریب نفوذ بیمه با تورم 
 

 STATA15گیر  لز نرم لفزلر   نتایج تحقیق با ب ره :منبع
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 . باشد می گذلر   رمایهعمر و ها   نامه بیمهرشور برزیل نمونه بارز  لز حذ  لثر منبی تورم لز 

تورم نجومی  ایه بر لقتصاد برزیل لندلخته بود وفی در  1224تا  1221و  1232تا  1231ها   در طی  ال

زندگی ثاب  و با شی  مالیم بدون متاثر بودن لز تورم در حال ها   بیمهطی لی  مدت فر یند رشد 

 . لفزلی  بوده و به فعافی  خود لدلمه دلده  ل  

دلرل  نو ان  1221تا  1231مطابق نمودلر زیر علی رغم لینهه توفید ناخافص دلخلی در طول دوره 

توفید   رلنه عمر و  بیمه حقر و توفید  عم بیمه حقشدید و لقتصاد با تورم شدید  روبرو بوده، 

رشد قابل مشاهده ل   ره نشان لز  یا   منا   ج    به ضری  نبوک بیمه عمر دلرل  شی  مالیم رو

رشوربرزیل با لصالحات لقتصاد ، ب اود .  باشد می حذ  لثر منبی تورم در لی  دوره در رشور برزیل

ل   ع ، عرضه محصوالت جدید، یارلنه بیمهگذلر خارجی در بخ  صن ل ، جذب  رمایه مقررلت بیمه

بی  ها   لقتصاد  زلد و راه  تحریمها   لفرلد رم در مد، مو  ات مافی ترریای بیمه و بانک،  یا  

 .لفمللی و رش  کخایر نبتی جدید تولن   تورم شدید رل پش   ر بگذلرد

گردد در  می شد و پیشن ادبا می همه لصالحات صورت گرفته در رل تا  حهمرلنی خوب، لمهان پذیر 

هایی لز لهمی  بیمه در مقاطع   موزشی،  رفصلها   رشور لیرلن، دوف  در رل تا  لصالح زیر اخ 

خود رل در مناطق رو تایی تو عه دهند و ل   بیمه نیز خدمات بیمهها   تحصیلی پایه بگنجاند و شرر 

 زندگی نیز تو عهها   بیمه، بیمه –بدی  ترتی  با ب اود شاخص تو عه مافی لز طریق لدغام بانک 

 (.  به ل تناد  ابقه رشور برزیل)یابد می

 منابع  -9
لجتماعی مؤثر بر  -عولمل لقتصاد (. 1326. )غالمعلی ،حاجی ،علی ،لرشد  ، عید ،ل د  قرلگوز [1]

: 2114-1231یافته در طول دورۀ  ل  بی  لیرلن و رشورها  تو عه تو عۀ بیمۀ عمر، مطافعۀ مقای ه

 41-21 ،(3شماره ) 32 ،پژوهشی پژوهشنامه بیمه -فصلنامه علمی . یافته رویهرد گشتاورها  تعمیم

صنع    .فصلنامه. بینی  ن تخمی  تابع تقاضا  بیمه عمر و پی . 1332، .ط.، پورپرتو ، م.پژویان، ج [2]

 62بیمه، ش 

برر ی علل عدم رشد بیمه عمر در لیرلن، پایان نامه رارشنا ی لرشاد، مادیری    .  1311، .تاجدلر، ر [3]

 .بازرگانی، دلنشگاه ت رلن، دلنشهده مدیری 

 ص 36، شرر   رویج لیرلنیان،1پچا ،1  عمر لز  غاز تارنون، جلد بیمه.  1324،.تورلی، ب [4]

 .41فصلنامه صنع  بیمه، ش . برر ی  ثار تورم بر بیمه زندگی.  1316، .جعبرزلده، ع [1]
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. لشخاصها   برر ی تأثیر متغیرها  رالن لقتصاد  بر تقاضا  بیمه.  1334، .جالفی فول انی، لف  [6]

 .13فصلنامه صنع  بیمه، ش 

 .4فصلنامه صنع  بیمه، ش . زندگیها   بیمهعولمل مؤثر بر رشد .  1316، .خرمی،   [1]

عمر در ها   برر ی مولنع لقتصاد  و لجتماعی و فرهنگی تو عه بیمه.  1311، .لف .شیدلیی رلد، ع [3]

نامه رارشنا ی لرشد، مدیری  بازرگانی، دلنشگاه ت رلن،  رشور و لرلئه رله رارها  منا  ، پایان

 ..دلنشهده مدیری 

شنا ایی و تعیی  م م تری  عولمل مؤثر بر تقاضا  بیمه عمر در لیرلن و .  1313، .عزیززلده نیار ، ع [2]

نامه رارشنا ی لرشد، مدیری  بازرگانی، دلنشگاه ت رلن، دلنشهده  پایان  . لرلئه یک لفگو  منا  

 .مدیری 

 ی نامه رارشنا ن پایان  برر ی عولمل مؤثر بر بازلر بیمه لشخاص در لیرل.  1316، .فتحی زلده، ح [11]

 .لرشد، لقتصاد، دلنشگاه مازندرلن، دلنشهده علوم لن انی و لجتماعی

زندگی در صنع  بیمه لیرلن، پایان ها   تعیی  عولمل مؤثر بر تقاضا  بیمه.  1316، .راردگر، لف  [11]

 .نامه رارشنا ی لرشد، علوم لقتصاد ، دلنشگاه ش ید ب شتی، دلنشهده علوم لقتصاد  و  یا ی

 .ص461بیمه مررز  لیرلن، : ت رلن، حقوق بیمه.  1331، .محمود صافحی، ج [12]

تو عه و ها   ریبی مؤثر بر تقاضا  بیمه عمر و رلههار و برر ی عولمل رمی.  1333، .م دو ، غ [13]

پژوهشهده بیمه، طرح : دلنشگاه عالمه طااطاائی، ت رلن. گ ترش نبوک  ن در صنع  بیمه رشور

 .پژوهشی

 . رننده تقاضا برل  بیمه عمر در لیرلن و رشورها  صادر.  1331، .لف .، رجایان، م.م ر رل، م [14]

 .تحقیقات لقتصاد  دلنشگاه ت رلن، ش. نب 

لثر تورم بر (. 1322. )لبت ام ، ل لحمد  ،علیرضا ،دقیقی لصلی ،هوشنگ ،مومنی وصافیان [11]

 .61-31 ،(23)1 ،لقتصاد مافی.  از   ن ها  عمر و رلههارها  خنثی بیمه

بودن تجار ، ماادفه  باز.  1321. لبرلهیمی میمند، عصم . نونژلد، م عود. زلده، حمیدرضا نصیر    [16]

گذلر    یا   . تورم و تورم در رشورها  منتخ  عضو  ازمان رنبرلنس ل المی لقتصاد -توفید

 .121-111ص . 1شماره .  لقتصاد  

عمر در نظام تهافل و   ها تحلیل نظر   اختار بیمه(. 1331) ح ،ل معیلی گیو  ،.م ،ع گر  [83]

 . .92-63 ,(32)8 لقتصاد ل المی  .متعار ها   بیمه
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 بررسی تمرکز بازار بیمه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه
 

 2 عیده رجائی هرند    1فیلی نیاران

 چکیده

تری  ن ادها   عمده عنولن یهی لز یافتگی لز یه و به ها  تو عه عنولن یهی لز شاخص صنع  بیمه به
فذل  اختار، نحوه . رند لقتصاد  مطرح بوده و لز  و  دیگر  و  فعافی  دیگر ن ادها رل پشتیاانی می

رارررد و در نتیجه رارلیی بازلر بیمه رشور، نق  ب زلیی در رشد و تو عه لی  صنع  و همچنی  رشد 
بازلر و لرتااط  ن با   اختار حوزه در عمیق مطافعات لنجام. و تو عه لقتصاد  رشور خولهد دلش 

 نق  لمر لی  ره شود گیر تصمیم تر بنیانهولقع ها یا   لتخاک در شودمی باعث ضری  نبوک بیمه

فذل، با توجه به . دلش  خولهد صنع  ها  نظارتی و عملیاتی  یا   و رلهاردها تدوی  در ب زلیی

صنع  بیمه و رماود مطافعات تجربی در لی  لهمی  موضوع تأثیرگذلر   اختار بازلر بر عملهرد 
زمینه، لی  پژوه ، به برر ی تمررز بازلر بیمه رشور و  پس تاثیر  ن بر ضری  نبوک بیمه در بازه 

گیر  میزلن تمررز  ن لز  برل  تعیی  نوع  اختار بازلر و لندلزه. ل    پردلخته 1326-1316زمانی 
ر بنگاه برتر صنع  ل تباده شد و نتایج با  ایر هیرشم  و شاخص تمررز چ ا-شاخص هرفیندلل

دهنده رلبطه م تقیم و در ج   معهوس تمررز بازلر و  نتایج نشان. رشورها  منتخ  مقای ه شد
ها   ها  لنجام شده در  ال نتایج حاصل لز برر یدر رل . باشد ضری  نبوک بیمه در رشور لیرلن می

بنگاه  4طور  ره  باشد به لیرلن می  ر بازلر و صنع  بیمهمختل  حاری لز وجود شرلیط لنحصار موثر د
. لند لی  صنع    م باالیی لز بازلر رل در ت لط خود دلشته  فعال در( لیرلن،   یا، لفارز و دلنا)لصلی 

گونه رقیای ندلشته و تقاضا  بازلر برل  خدمات  هیچ 1332بنگاه م لط تا پی  لز  ال  4لی   همچنی ، 

شرر  بیمه )لی  بازلر چنان باال بوده ره یک بنگاه   شدت تمررز در. رش  بوده ل   ا بیه لی  بنگاه 
در حال حاضر لی  روند به نحو . درصد   م بازلر رل در لختیار دلشته ل   11همولره بی  لز ( لیرلن 

راه  یافته  شدت به( لیرلن بیمه )ها  قال ب اود یافته و در ولقع   م بنگاه م لط  موثر  ن ا  به  ال
ها همچنان حاری لز فعافی    از ، برر ی ها  خصوصی رغم لجرل   یا   لما به هرحال و به. ل  

   .لی  بازلر ل    ها  م لط و وجود  اختار لنحصار  و تمررز باال در عنولن بنگاه چند بنگاه معدود به

  اختار بازلر، تمررز، ضری  نبوک بیمه   :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
       niakan@irc.ac.irعضو هیات علمی پژوهشهده بیمه، معاون پژوهشی پژوهشهده بیمه،.  1

 rajaeeharandi.saeedeh@gmail.comرارشناس لرشد مدیری  فناور  لطالعات، پژوهشهده بیمه، .  2

پنل نقش ساختار بیمه و نهادها در 

 ضریب نفوذ بیمه

mailto:Rajaeeharandi.saeedeh@gmail.com
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 مقدمه .8

ها   اختار  بازلر، مانند تمررز و رقاب   ها در صنایع مختل ، هما تگی مثاتی با ویژگی عملهرد بنگاه

. درولقع، میزلن رقاب  مؤثر در هر بازلر، تابعی لز  اختار  ن بازلر ل  (. 1332حنیبه زلده، )دلرد 

تولن ماهی   ن ا میباشد ره با شنا ایی    اختار بازلر  ن د ته لز خصوصیات  ازمانی بازلر می

 اختار بازلر معر  خصوصیات  ازمانی بازلر ل   و . گذلر  و رقاب  در بازلر رل مشخص نمود قیم 

نژلد و همهارلن،  شعاان)شود  معموالً بر ح    طح تمررز، تباوت راال و شدت مولنع ورود تعری  می

بازلر جغرلفیایی و محصول مربوطه گرلنی ل   ره در   اختار بازلر بیمه شامل تعدلد رل بیمه(. 2112

ور   در صنع  بیمه نیز،  اختار رقابتی بر ب ره(. 2114، لبرلهام و رارلرا مندیک)رنند  می فعافی 

ها  جدید در لی   رنند، موثر بوده و فشارهایی بر  یا تگذلر  هایی ره در لی  بازلر فعافی  می شرر 

ها  ها  تخصصی به رل تعدلد شرر  تعدلد ن ای شرر عولملی همچون لفزلی  . رند حوزه تحمیل می

گر  زندگی لز غیر زندگی، حذ  مشموفی  صنع  بیمه لز مافیات بر  ها  بیمه و تبهیک فعافی 

ها  بیمه، ل تقرلر رمیته  بند  شرر  لرزش لفزوده، لفزلی    م بخ  غیر دوفتی در بازلر بیمه، رتاه

ورار، ت  یل لعطا   لز خارج لز رشور، ت  یل فضا  ر  ثاات بازلر مافی، لفزلی  قاوفی ری ک 

 از  لز جمله  ها  بیمه و خصوصی ها  بیمه، راه   رمایه لوفیه تا یس شرر  مجوز تا یس شرر 

نیاران و همهارلن، )باشند  بخشی بازلر بیمه در رشور می عولمل موثر بر ب اود  اختار بازلر و تولن

1321 .) 

تولن ن ا  به وجود و بقا  رقاب  ماوثر در  ن  تر  باشد، می وضعی  منا  هرچه  اختار بازلر در 

تولنند برل اس حدلقل تعدلد  منظور تعری   اختار منا  ، ل تاندلردهایی می به. بازلر لمیدولرتر بود

 (.1222ویلنر و ل تال، )ها  فعال در بازلر و حدلرثر   م بازلر  هر یک تعری  شوند  بنگاه

خدلدلد راشی، )تری  متغیر  اختار  باشد  ها و لبعاد م م  اختار بازلر ل   و شاید م م جناهلز « تمررز»

عاارتی لندلزۀ رقاب  و لنحصار رل در  تولن  اختار بازلر و به با ل تباده لز مب وم تمررز می(. 1331

تعیی  رمّی درجه  بنابرلی (. 1326عاا ی بنی و نظر ، )بازلرها  لنبرلد  و یا در لقتصاد برر ی ررد 

ل  ره لز نظر گونه تمررز در یک بازلر نق  ب یار م می در شناخ   اختار  ن بازلر خولهد دلش  به

بدی  ترتی ، با . شود ها لنجام می دهد ره چه مقدلر ماادفه تو ط چه تعدلد لز بنگاهرمّی تمررز نشان می

ل لنحصار ، رقابتی، لنحصار چندجاناه توجه به لندلزه تمررز، نوع بازلر مورد مطافعه ره به شه

رقاب  در صنع  بیمه . شوند، شنا ایی خولهند شد و یا به شهل بنگاه م لط لدلره می(    / خ )

رننده بقا  شده و تضمی  رقاب  یک ضرورت پذیرفته. تر بوده و لز ظرلف  بیشتر  برخوردلر ل   پیچیده
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صنع  بیمه با گرد ور  (. 1323و ق رمانیان،  ق رمانیان)رود  شمار می و تو عه صنع  بیمه به

 و لمنی  لیجاد لز طر  دیگر با ل   و ل ا ی ها  دریافتی در تو عه لقتصاد  دلرل  نق  بیمه حق

روند  ازندگی، پیشرف  و ترقی رل ت  یل  ،در جامعه...  ها  خدماتی، توفید  و فعافی  برل  لطمینان

ها   صنایع، هما تگی مثاتی با ویژگی ایر  صنع  بیمه مانند ها در عملهرد بنگاههمچنی  . رند می

خصوص وجود یا عدم وجود قدرت لنحصار   ل  و به فذل  اختار بازلرها  بیمه. دن اختار  بازلر دلر

صنع  بیمه رشورها، نق  م م و لثرگذلر  در عملهرد لی  صنع  ها  موجود در  در میان شرر 

 (.1321نیاران و همهارلن، )رنند  می رنترل رل بیمه بازلر ل ، مهبی چرلره لنحصارلت. خولهد دلش 

ضری  . لز  و  دیگر، لبزلر متدلول مورد ل تباده برل   نج  تو عه بازلر بیمه، ضری  نبوک بیمه ل  

لند ره یک شاخص لقتصاد   نبوک بیمه رل درصد   م بخ  بیمه لز توفید ناخافص دلخلی تعری  نموده

یک رشور ل  ،  دلخلی توفید  به توفید ناخافص بیمه حقاخص ره بیانگر ن ا  لی  ش. رمّی ل  

لفزلی  . دهنده لرتااط مأنوس یا نامأنوس فعافی  صنع  بیمه و لقتصاد یک رشور باشد تولند نشان می

ها  تو عه و رشد لقتصاد  رشورها مح وب  تری  شاخص عنولن یهی لز م م ضری  نبوک بیمه به

طرفه برقرلر ل  ، لفزلی  شود و با توجه به لینهه بی  ضری  نبوک بیمه و تو عه لقتصاد  رلبطه دو می

مقدلر ضری  نبوک باعث ب اود تو عه و رشد لقتصاد  و درنتیجه ب اود وضع معیشتی لفرلد جامعه 

 (.1321 باد  و همهارلن،  شاه)گردد  می

عولملی . فاصله ضری  نبوک بیمه رشور لیرلن با متو ط ج انی و رشورها  پیشرو چشمگیر ل  

ها  لجتماعی لز جمله علل لی   یمه،  اختار لقتصاد نبتی رشور و بیمههمچون عدم تو عه رافی صنع  ب

قانون ل ا ی، ( 44)ها  رلی لصل  و  یا   1414لندلز لیرلن در لفق  رو،  ند چشم لز لی . پدیده ل  

ل  تغییرلت بنیاد  در  اختار  لند ره د تیابی به  ن ا م تلزم پاره لهدلفی برل  لقتصاد رشور تر یم نموده

در حال حاضر، در لقتصاد لیرلن،  یا تگذلرلن لقتصاد  رفع لنحصار و ت  یل . قتصاد  رشور ل  ل

،  ند لقتصاد مقاومتی و قانون 1414لندلز  ها  تو عه،  ند چشم رقاب  رل لهرم تو عه دلن ته و در برنامه

لفزلی  ، بر تو عه و مشارر  بخ  خصوصی، راه  نق  دوف  و 44ها  رلی لصل  لجرل   یا  

پذیر  شدن لقتصاد لمهان ور  تأرید ب یار دلرند؛ ره لفاته تحقق تمام لی  لهدل  لز طریق رقابتی ب ره

ورار صنع  بیمه رشور  قانون ل ا ی در فضا  ر   44ها  لصل  بنابرلی ، در رل تا   یا  . ل  

ل  و    بیمهها ها  دوفتی به بخ  خصوصی،  زلد از  تعرفه لقدلماتی مانند ولگذلر  بیمه

 (. 1321پیرویان و زرلء نژلد، )تولنمند از  صنع  بیمه لنجام گرفته ل   
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ها  لقتصاد رقابتی بود و لی  لمر  ا   ل  برل  روش  نمودن شعله قانون ل ا ی جرقه 44لجرل  لصل 

و ق رمانیان )تغییر نق  دوف ، لیجاد لمهانات مافی نوی  و گ ترش ریبی  خدمات عمومی بوده ل   

ها   ها  بیمه خصوصی و خصوصی شدن بعضی لز شرر  در ولقع، با ورود شرر (. 1323ق رمانیان، 

طایعی ل   در چنی  . ، صنع  بیمه در لیرلن دچار رقاب  تنگاتنگی شده ل  1332بیمه دوفتی لز  ال 

به هر میزلن گردد،  شرلیطی و با در نظر گرفت  یک فضا   افم رقابتی ره تو ط ن ادها  ناظر پای  می

تر باشد، قادر خولهد بود   م بازلر خود رل در صنع   ره شررتی در ل تباده لز لبزلرها  بازلر موفق

یافتگی  ن رشور و لفزلی   با توجه به لی  ره رشد صنع  بیمه در هر رشور بیانگر تو عه. لفزلی  دهد

شود،  صنع  بیمه لیجاد می  از  لندلزها  ملی ل  ، فذل لفزلی  رقاب  ره در نتیجه خصوصی پس

ها  رارلیی صنع  بیمه،  ل ، لفزلی  شاخص ها  بیمه تولند به تنوع و تو عه خدمات و فعافی  می

ور  نیرو  رار و شبافی  لطالعات و غیره منجر   از ، لفزلی  ب ره تعدیل مقررلت مانع خصوصی

رارلیی صد درصد و لیجاد ب تر رقابتی  با لی  حال تا د تیابی به(. 1323ق رمانیان و ق رمانیان، )شود 

عاارت دیگر،  به. ها  بیمه، صنع  بیمه رشور رله دشولر  رل در پی  رو  خود دلرد برل  شرر 

ها  د تر ی برل  ورود بخ  خصوصی بدون برخوردلر  لز شناخ  رافی ن ا   صر  لیجاد زمینه

نیاران و )ی و عملهرد تولم با رارلیی نی   به  اختار لی  صنع ، به معنا  برخوردلر  لز  اختار رقابت

 (.  1321همهارلن، 

 افه  لندلز بی   شده در  ند چشم ل برل  ر یدن به موقعی  تر یم.ل.یهی لز لهدل  رالن بیمه مررز  ج

نحو  ره ضم  حمای  لز حقوق کینبعان صنع   د تیابی به نظام رار مد نظارتی به»صنع  مانی بر 

ها  هوشیارلنه و لیجاد  ه و  ایر فعاالن لی  صنع ، با لتخاک تدلبیر و  یا  ها  بیم بیمه، شرر 

گر ، لمهان رقاب  ماتنی بر خالقی ،  هماهنگی در بازلر، بدون مدلخله در روند بازلر و فعافی  تصد 

ها  بیمه و لیجاد  ور  عملیاتی شرر  باالبردن ب ره« نو ور  و پیشرف  رل برل  لی  صنع  فرلهم رند

بیمه مررز  در م یر تحقق هد  یاد    یا  (. 1321نیاران و همهارلن، )بازلر رقابتی کرر شده ل   

شوند ره  اختار حارم بر  فذل لی   ولالت مطرح می. ل  « رفع لنحصار لز صنع  بیمه رشور»شده، 

... لنحصار  و  بازلر بیمه لیرلن و بازلرها  منتخ  بیمه در ج ان ردلمیک لز لنولع بازلرها  رقابتی،

منظور  ل  با ضری  نبوک بیمه در لیرلن و رشورها  منتخ  دلرد؟ به ل  ؟ و میزلن تمررز بازلر چه رلبطه

. پردلزد پا خ به لی   ولالت لی  پژوه  به برر ی  اختار صنع  و تاثیر  ن بر ضری  نبوک بیمه می

در . شود ها بیان می یج تحلیل یافتهبدی  منظور لبتدل پیشینه پژوه  مطرح و  پس روش پژوه  و نتا

 .شوند ها   ینده مطرح می گیر  و پیشن ادلت برل  پژوه  ن ای  نتیجه
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 ادبیات پژوهش .1

گیر   ن،  ها  مختل ؛ و در لندلزه تمررز عاارت ل   لز چگونگی و نحوۀ تق یم بازلر بی  بنگاه

ها توزیع شود، تمررز بیشتر و  بی  بنگاهتر  هرچه بازلر ناعادالنه. ها مدنظر ل   لندلزۀ ن ای بنگاه

. ها بیشتر باشد، درجۀ تمررز رمتر خولهد بود درصورت ثاب  بودن تمامی شرلیط هرچه تعدلد بنگاه

ها  ها و لرتااط م تقیمی با توزیع نابرلبر   م بنگاه درولقع، لندلزۀ تمررز، لرتااط معهو ی با تعدلد بنگاه

 ازند ره  گیر  تمررز، لی  لمهان رل فرلهم می ها  لندلزه شاخصتمررز بازلر و . در بازلر دلرد

ها و نحوه توزیع بازلر بی   ن ا در قاف  یک رمّی  مشخص خالصه  لطالعات مربوط به تعدلد بنگاه

تولن گب  تمررز بیشتر، موج  رفتار لنحصار  بیشتر و تمررز رمتر، موج  رفتار  عاارتی می به. شود

 (. 1326عاا ی بنی و نظر ، ) شود رقابتی بیشتر می

پذیر  و لیجاد شررت ا   صنع  بیمه لز بخش ا  م م مافی در لقتصاد رشور ل  ؛ ره با لفزلی  رقاب 

شده در لی   در حال حاضر تنوع خدمات لرلئه. خصوصی، تملک در لی  صنع  در حال راه  ل  

ها  مختل  ب تری  خدمات ممه   ینهتولند در زم ل  نمی صنع  تقریاا یه ان بوده و هیچ شرر  بیمه

 اختار رقابتی صنع  بیمه، بر . رل لرلئه یا خدمات خوی  رل به رل بازلر و مشتریان بافقوه لرلئه دهد

بنابرلی ، برر ی  اختار، رفتار و . رنند، موثر ل   هایی ره در لی  بازلر فعافی  می ور  شرر  ب ره

فذل، پژوهشگرلن به برر ی تاثیر . باشد نبوک بیمه حائز لهمی  میعملهرد بازلر بیمه و تاثیر  ن بر ضری  

برل  مثال، . لند ها  مختل  و در رشورها  مختل  پردلخته  اختار بازلر بر ضری  نبوک بیمه در دوره

شرر  بیمه غیرزندگی در ترریه،  33در پژوهشی به برر ی مدل رقابتی ( 2111) 1ک را م  و ترلگو

هیرشم  و ن ا  تمررز  -در لی  مطافعه، لز شاخص هرفیندلل. لند پردلخته 1226-2114طی دوره زمانی 

نتایج لی  پژوه  نشان دلد بازلر بیمه در . گیر    م بازلر ل تباده شده ل   چ ار بنگاه برل  لندلزه

لر و دهندۀ تغییر معنادلر در   م باز طول دوره مورد برر ی تغییر نهرده و لفزلی  لخیر در تمررز نشان

رارلیی شررت ا  فعال در صنع  بیمه ترریه ناوده ل  ؛ و با وجود  یا ت ا   زلد از  مافی و تجدید 

 .صورت لنحصار  لدلره شده ل    اختار صنع  بیمه، لی  صنع  همچنان به

ها  پزشهی و بیمۀ زندگی و لز مقای ۀ  اختار و تمررز بازلرها  مرلقا ( 2113)و همهارلن  2لشنایدر

هیرشم ، دریافتند ره  -و با ل تباده لز شاخص هرفیندلل 2111-2111درمان در رافیبرنیا در  اف ا  

 اختار بازلر مرلقا  پزشهی ب یار متمررز و لنحصار  ل   و لی  م هله موج  لفزلی  نرخ مرلقا  

                                                                                                                         
1. Kasman and Trogutlu, 2007 
2. Schneider 
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ها  رقابتی  ر رمتر ل  ، به همی  دفیل نرخها  درمان ب یا پزشهی شده ل  ، لما تمررز در بازلر بیمه

   .ب یار رمتر  در لی  بازلر لرلئه شده ل  

در بازلر بیمۀ رلمایا لنجام گرف ، لرتااط بی   اختار ( 2114) 1در پژوه  دیگر  ره تو ط  رو تا

 پژوهشگرلن لز. برر ی شد 2111-2111بازلر بیمه درمان و ضری  نبوک لی  بیمه در بازه  اف ا  

هیرشم  برل  تعیی   اختار بازلر ل تباده رردند ره در ن ای   -شاخص تمررز و شاخص هرفیندلل

گر  بازلر بیمۀ درمان رلمایا، ب یار متمررز و دلرل  رقاب  رام تشخیص دلده شد و قدرت طر  بیمه

 .گذلر بود ب یار بیشتر لز بیمه

ر  بازلر بیمه درمان لیاالت متحده در  اف ا  با برر ی  اختار بازلر و  ود و( 2111)و همهارلن  2رُل

ها  بیمه وجود دلرد، لما به  نشان دلدند ره رلبطه مثاتی بی  تمررز بازلر و  ود شرر  2112-2111

تولن گب  ره لی  نتیجه، به ول طه رفتار ضد رقابتی در بازلر لیافتی ل   یا لینهه مرتاط با  صرلح  نمی

 . باشد می گ درمانگرلن بزر رارلئی باالتر بیمه

به  2116-2111شرر  بیمه در لردن در دوره  22با ل تباده لز پنل دلده ( 2112) 3جافود  و باریر

هیرشم  و  - ن ا لز شاخص هرفیندلل. برر ی تاثیر   م بازلر و رارلیی فنی بر بازلر بیمه لردن پردلختند

نتایج پژوه   ن ا نشان دلد ره . ندبرل  برر ی  اختار بخ  بیمه ل تباده ررد( CR)ن ا  تمررز 

گرلن بخ  بزرگی لز بازلر رل در رنترل خود  بازلر بیمه لردن ب یار متمررز ل   و تعدلد رمی لز بیمه

 .دلرند

به برر ی  اختار بازلر بیمه و  ود ور  بیمه لتومایل در لیاالت متحده ( 1223) 4باجتل می  و بوژویتا

مورد برر ی  1222-1234 مریها پردلختند و وجود رلبطه مثا  میان تمررز و عملهرد رل در بازه زمانی 

شی لز دلر  میان تمررز بازلر و  ود ور  نا تاثیر مثا  و معنینتایج پژوه   ن ا نشان دلد . قرلر دلدند

 .خطرلت مربوط به بیمه م هوفی  و خ ارت بدنه لتومایل وجود دلرد

شرر  بیمه غیرزندگی  22شرر  بیمه زندگی و  14با ل تباده لز دلده پنل ( 2111)و همهارلن  1لفح  

 ن ا . ها  بیمه در رشور غنا پردلختند به برر ی  اختار بازلر و  ود ور  شرر  2111تا  2111در بازه 

باده لز  ن ا لز شاخص هرفیندلل هیرشم  و ن ا  تمررز برل  برر ی میزلن تمررز در بازلر با ل ت

ها با رنترل لندلزه، ری ک تحمیل شده، نبوک، رشد توفید  پردلختند و نیز با ل تباده لز  بازده دلرلیی

                                                                                                                         
1. Acosta 
2. Cole 
3.Jaloudi, M., and Bakir 
4. Bajtelsmit and Bouzouita 

5. Alhassan  
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ار متمررز ه تند، نتایج پژوه   ن ا نشان دلدند هر دو بازلر ب ی. گیر  شد ناخافص دلخلی و تورم لندلزه

همچنی  برل اس  .با لی  وجود، بازلر بیمه زندگی ن ا  به بازلر بیمه غیرزندگی ب یار متمررزتر ل  

گرلن بزرگ  ها  بیمه غیرزندگی ه تند بیمهدتر لز شرر ها  بیمه زندگی ب یار رار م نتایج، شرر 

 . ندگرلن روچک لی  بازلر ه ت لز بیمهتر  بیمه زندگی ب یار  ود ور

شرر   21ها  پانل  با ل تباده لز دلده( 1323) همهارلنفیضی و در میان پژوهشگرلن دلخل رشور نیز 

به برر ی رلبطه  اختار بازلر بیمه و عملهرد و  1321-1331بیمه دوفتی و خصوصی در طی دوره زمانی 

بیمه لز فروش  نتایج پژوه   ن ا نشان دلد ره   م شررت ا . ها  بیمه پردلختند رارلیی شرر 

و رارلیی نیرو  لن انی تأثیر منبی و معنادلر  رو  ( تأثیر مثا  و معنادلر)بیشتری  تأثیر رل رو   ود 

ها  بیمه دلرند ره هر دو لی  متغیرها بیانگر لی  موضوع ه تند ره  اختار بازلر بیمه   ود شرر 

 .باشد صورت لنحصار  می ها  بیمه همچنان به علیرغم تعدد شرر 

هیرشم  و ن ا  تمررز به برر ی  -نیز با ل تباده لز شاخص هرفیندلل( 1321)نیاران و همهارلن 

 در  ها   ن ا برر ی. لنحصار پردلختند و رقاب  بعد لز ج ان در بیمه منتخ  بازلرها  بر  اختار حارم

 . باشد می لیرلن بیمه در بازلر موثر لنحصار شرلیط وجود لز حاری مختل ها    ال

به  1322-1332ها  بیمه طی  اف ا   ها  مافی شرر  با ل تباده لز دلده( 1321)عاا ی بنی و نظر  

در لی  پژوه   .لند برر ی  رقاب  و تمررز در صنع  بیمه و تایی  رلهاردها  رقابتی منا   پردلخته

و  CR4، تمررز چ ار بنگاه عمده CR1تمررز بنگاه عمده ) ه شاخص مربوط به رقاب  و تمررز 

، بیمه از  در صنع   محا اه شدند و نشان دلدند ره پس لز  غاز خصوصی HHIهیرشم  -هرفیندلل

را ته شده و بازلر لز  اختار لنحصار  با یک بنگاه م لط به  اختار لنحصار چند جاناه  تمررزلز میزلن 

قاب  و توجه به بازلر میزلن ر (SRP) رلهارد   مرجع نقطه دو به توجه با لدلمه، در.  خ  ر یده ل  

 . قرلر دلرد« مرحله معرفی»بازلر فعلی یا جدید مشخص شد ره مرحله زندگی صنع  بیمه در 

با ل تباده لز  ر  زمانی و مدل خودرگر یون بردلر  به برر ی لرتااط ( 1321)نژلد  زرلءپیرویان و 

باتوجه به نتایج شاخص . ختندپردل 1362-1333ها    اختار بازلر و عملهرد صنع  بیمه لیرلن طی  ال

روند  صعود  و لز  ال  1331تا  1362هیرشم ، میانگی   طح تمررز لز  ال  -تمررز هرفیندلل

نشان دلد ره لفزلی   طح  VAR همچنی  نتایج مدل. روند  نزوفی طی ررده ل   1332

ره لز عولمل شود  پذیر  در صنع  بیمه موج  ب اود  ود ور  و راه  تمررز در صنع  می رقاب 

 .تو عه عملهرد و ب اود  اختار در بلندمدت ه تند
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تر  عمیقمطافعات  ضرورتبا توجه به لهمی  موضوع تأثیرگذلر   اختار بازلر بر عملهرد صنع  بیمه و 

در لی  زمینه در لقتصاد و صنع  بیمه لیرلن، الزم ل   ره لی  موضوع در بخ  صنع  بیمه  تر و دقیق

 .باشد گیرد ره هد  لی  طرح می مورد مطافعه قرلر

 روش پژوهش .9

تولند رلهنما  عمل  بند  بر مانا  هد  راربرد  ل  ، زیرل نتایج  ن می پژوه  حاضر، به فحاظ طاقه

ها  مرتاط با  ها  بیمه دوفتی و خصوصی، مؤ  ات پژوهشی، م هوالن بیمه مررز ،  ازمان شرر 

همچنی  لز نظر چگونگی لنجام پژوه ، . رشور باشد ها و مؤ  ات  موزش عافی صنع  بیمه، دلنشگاه

تب یر  ل  ؛ ره به محا اه و برر ی  اختار بازلر بیمه لیرلن و  ایر رشورها  ج ان ره  -تایینی

. لطالعات   م بازلر  شررت ا  بیمه  ن ا درد ترس بود و لرتااط  ن با ضری  نبوک بیمه پردلخته ل  

هلند، ژلپ ، لمارلت متحده عربی، بحری ، قارس، چی ، هند، : د لزف ر   رشورها  موردبرر ی عاارتن

ل لوونی، ل تونی، : شامل) فریقا  جنوبی و رشورها  جدید عضو لتحادیه لروپا  ترریه، مصر، برزیل،

 (.ل لولری، چک، رومانی، مجار تان، ف  تان و بلغار تان

ها  مختلبی نظیر  تولن لز شاخص ازلر میها  مختل  لز ب منظور بر ورد میزلن تمررز و   م بنگاه به

بنگاه، شاخص ری و هانا، شاخص  نتروپی، شاخص  Kها  صنع ، ن ا  تمررز  معهوس تعدلد بنگاه

؛ عاا ی بنی و 1331خدلدلد راشی، )ل تباده ررد ... ، ضری  جینی و (HHI)هیرشم  -هرفیندلل

و هرفیندلل هیرشم  ره ( CR4)رتر بنگاه ب nها  تمررز  در لی  پژوه  لز شاخص(. 1326نظر ، 

 nن ا  تمررز . تر ل   ل تباده شده ل   تر و قو  ها م تدل ها  نظر ، لز  ایر شاخص فحاظ پایه به

بنگاه بزرگ محا اه  nدر حاف  لول   م بازلر  . بنگاه به دو صورت قابل تعری  و محا اه ل  

درصد لز بازلر رل در لختیار دلرند، مورد توجه قرلر  xهایی ره  شود و در حاف  دوم، تعدلد بنگاه می

 :شود محا اه می 1بنگاه لز طریق رلبطه  nشاخص تمررز  .گیرند می

                                   (1)  

محا اه  2رند و لز طریق رلبطه  ها  صنع  ل تباده می لز لطالعات تمام بنگاه(  HHI)شاخص هرفیندلل

 :شود  می





n

i

iSHI
1

2

      
                                                                                                        (2) 
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در شاخص . ها لز رل لندلزۀ بازلر ل     م بنگاه Sها  موجود در بازلر و  تعدلد بنگاه nدرلی  فرمول، 

لگر تعدلد . گیرد در محا اه مدنظر قرلر می( xi)ها  ن ای  ن ا  و لندلزۀ   م( x)ها  فوق، تعدلد بنگاه

  و نزدیک به  ها  ن ای یه ان در بازلر باشند، شاخص هرفیندلل ب یار روچک شمار  بنگاه با لندلزه بی

ها  ن ای نابرلبر در بازلر وجود دلشته باشند، لی   صبر خولهد بود و لگر تعدلد رمی بنگاه و با لندلزه

 (.1212هرفیندلل، )بود  شاخص نزدیک به یک خولهد

د ته  1تولن لز لنحصار تا رقاب  در  هیرشم  می-بازلرها  ولقعی رل با توجه به مقدلر شاخص هرفیندلل

درصد باشد و یک بنگاه  111برل  مثال، بازلر  ره شاخص تمررز برل   ن معادل . تبهیک ررد

تا  11ل  ؛ بازلر  ره یک بنگاه بی   تمامی بازلر رل درلختیار دلشته باشد، به بازلر لنحصار  معرو 

نام دلرد؛ به بازلر  ره   م تجمعی چ ار «  بنگاه م لط»درصد بازلر رل درلختیار دلشته باشد، بازلر  111

شود؛ و  لطالق می( محهم)درصد باشد، به لنحصار چندجاناۀ ب ته   61-111بنگاه برتر، در مجموع 

(    )درصد باشد، به لنحصار چند جاناۀ باز   41هم رمتر لز بازلر  ره   م چ ار بنگاه برتر بر رو  

لینهه بازلر درد   تعدلد محدود  بنگاه تمررز  دفیل در بازلر لنحصار چندجاناۀ ب ته، به. معرو  ل  

 (.1221شیبرد، )و بروز رفتار غیررقابتی محتمل ل    و همهار   دلرد، تاانی 

باشد، بازلر رقابتی ( 1لز  1/1) 1111شاخص در  ن رمتر لز ره لی   مطابق شاخص هرفیندلل، بازلر  

باشد،  ن بازلر غیررقابتی ( 1لز  13/1) 1311بازلر  بی  لز  HHIشود؛ و لگر شاخص  مح وب می

( متمررز) 11،111تا ( حدلقل متمررز) 1هیرشم  لز -برلی ، طی  هرفیندلل عالوه.  ید ح اب می به

 ٪111شود ره فقط یک شرر  در صنع  با  می   تهوریک حاصللز لی   ناریو 11،111رقم . ل  

نمایانگر  1111رمتر لز  HHIبرل اس لعالم وزلرت دلدگ تر  لیاالت متحده، .   م بازلر فعافی  دلرد

دهنده تمررز متو ط ل   و مقادیر  نشان 2111و  1111بی   HHI. صنعتی با تمررز پایی  بازلر ل  

HHI  یک صنع  ب یار متمررز ل  نمایانگر  2111بی  لز . 

 تحلیل نتایج -1

ل  لیرلن،   یا، لفارز و دلنا  شرر  بیمه 4، 1326تا  1316دفیل  نهه در دوره زمانی  در لی  پژوه  به

ل  محا اه  دلرل  بیشتری    م بازلر در صنع  بیمه رشور ه تند، ن ا  تمررز لی  چ ار شرر  بیمه

دهند  طور ره نتایج نشان می همان.  ورده شده ل   1و نمودلر  1شده ل   ره نتایج  ن در جدول 

 .توج ی باال  طور قابلترلرم قدرت به ل  رشور زیاد بوده و تمررز بازلر چ ار بنگاه بیمه
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 8939-8939نسبت تمرکز چهار بنگاه برتر بیمه کشور طی سالهای . 8نمودار 

 ها  پژوهشگر یافته :منبع

 

نیز در  26-16هیرشم  صنع  بیمه لیرلن طی  اف ا   -نتایج ضری  نبوک بیمه و شاخص هرفیندلل

 -عالوه برلی ، نتایج ضری  نبوک بیمه و شاخص هرفیندلل. نشان دلده شده ل   2و نمودلر  1جدول 

در  ال بر طاق نتایج، . نشان دلده شده ل   3در نمودلر  26-32هیرشم  صنع  بیمه لیرلن طی  اف ا  

شرر  بیمه غیردوفتی،   یا، لفارز، دلنا، معلم، پار یان، تو عه،  23شرر  بیمه دوفتی لیرلن و  1326

رلز ، رار فری ،  ینا، مل ، د ،  امان، نوی ، پا ارگاد، می  ، روثر، ما،  رمان، تعاون،  رمد، 

لمید، لیرلن معی ، متقابل شرر  بیمه حافظ،  6تجارت نو، حهم  صاا و خاورمیانه در  رزمی  لصلی و 

ری ، متقابل لطمینان متحد قشم و   مار  در مناطق  زلد و ویژه لقتصاد  مشغول لنجام فعافی  

. نمایند دو شرر  بیمه لتهایی لمی  و لتهایی لیرلنیان نیز در زمینه عملیات لتهایی فعافی  می. لند بوده

 1همانطورره نمودلر . رنند در رشور فعافی  می شرر  بیمه 32تعدلد  1326بدی  ترتی  تا پایان  ال 

به مقدلر ( تمررز شدید بازلر بیمه) 16در  ال  4612بیمه رشور لیرلن لز  HHIدهند شاخص   نشان می

نمایانگر صنعتی   1111رمتر لز  HHIهمانطور ره بیان شد، . راه  یافته ل   1326در  ال  1411.1

نده راه  میزلن تمررز بازلر بیمه رشور لیرلن و حرر  به  م  ده با تمررز پایی  بازلر ل   و نشان

راه   1131.1به  11143ها  غیر زندگی لز  مقدلر لی  شاخص در رشته. باشد بازلر غیرمتمررز می

زندگی لز فضا    رند بازلر بیمه راه  یافته ره بیان می 341.23به  2313.3یافته و در رشته زندگی لز 

ها  بیمه ل  ، حرر   مررز مالیم ره دربردلرنده رقاب  بیشتر  بی  شرر متمررز به فضا  با ت

دهند تمررز بازلر بیمه رشور زیاد بوده و در وضعی  لنحصار  در رل نتایج نشان میررده ل  ؛ 

  .قرلر دلرد دجاناه  خ چن
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بنگاه دارای  1تمرکز  و ضریبهیرشمن –شاخص هرفیندال ،ضریب نفوذ بیمه. 8جدول 

 39-39بیمه کشور طی سالهای باالترین سهم در صنعت 

 سال
HHI CR4 

 ضریب نفوذ بیمه
 کل غیرزندگی زندگی کل غیرزندگی زندگی

39 2313.3 11143 4162.11 2313.3 11143 4162.11 1.6 

33 3661 3223.2 3362.2 3661 3223.2 3362.2 1.66 

31 1233.1 3632.1 3162.3 1233.1 3632.1 3162.3 0731 

33 1212.3 3232.3 4111.62 1212.3 3232.3 4111.62 1.3 

10 4116.2 4164.1 4116.26 4116.2 4164.1 4116.26 1.2 

18 4113 3233.2 3233.1 4113 3233.2 3233.1 1 

11 3111 3123.6 3642.4 3142.33 3631.31 3641.12 8789 

19 3366.6 3314.2 3322.34 3362.114 3223.31 3331.11 8719 

11 3421.3 3226 3221.6 3412.13 3214.11 3224.2 8789 

11 3211.3 3146.3 3116.1 3211.31 2231.63 3111.13 8783 

19 2211.4 2143.2 2663.2 2143.1 2611 2131.13 871 

13 2113.1 2636.4 2631.2 1613.13 2126.33 2131.1 871 

11 1111.1 2136.46 2442.2 1331.41 2421.4 2331.63 879 

13 1141.1 2142.1 2413.3 1331.14 2664.3 2361.36 8793 

30 1111.1 2614.6 2433 1211.13 2121.6 2322.12 8718 

38 1116.2 2113.1 2332.6 113.33 2421.36 2241.61 8719 

31 1112.6 2332.6 2111.1 663.1 2243.13 2112.21 8739 

39 1114.1 2112.2 1241.3 164.12 2162.34 1333.3 8739 

31 362.34 2131.3 1216.12 361.31 2122.1 1313.12 178 

31 334.36 2111.2 1161.61 313.11 1266.12 1641.14 171 

39 341.23 1131.1 1411.1 232.11 1121.16 1222.11 1799 

 ها  پژوهشگر یافته :منبع
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 39-39صنعت بیمه ایران طی سالهای  HHIضریب نفوذ بیمه و شاخص روند . 1نمودار 

 

 
 39-11صنعت بیمه ایران طی سالهای  HHIضریب نفوذ بیمه و شاخص روند . 9نمودار 

 

بحری ، رشور لیرلن ورشورها  هلند، قارس، لمارلت متحده عربی، و ضری  نبوک  HHIنتایج شاخص 

و نتایج  2در جدول  2113و  2111، 2116ها  ترریه در  الچی ، هند، مصر و  فریقا  جنوبی و 

 .  ورده شده ل   3رشور تایلند در جدول  2111و  2111، 1223، 1221ها    ال  HHIشاخص 
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 ایران و کشورهای منتخب HHIنتایج شاخص . 1جدول 
 1081 1083 1089 شاخص کشور

 ایران
HHI 1161.6 1411.1 1126.1 

 2.4 2.33 2.2 ضریب نفوذ بیمه

 قبرس
HHI 631.14 114.16 122.63 

 4.16 4.4 4.1 ضریب نفوذ بیمه

 امارات متحده عربی
HHI 313.42 233.11 213.12 

 2.22 3.1 2.2 ضریب نفوذ بیمه

 هلند
HHI 642.14 664.34 - 

 2.24 2.16 11.4 ضریب نفوذ بیمه

 بحرین
HHI 122.24 - - 

 1.32 2.22 2.36 ضریب نفوذ بیمه

 چین
HHI 611.11 - - 

 4.22 4.11 4.2 ضریب نفوذ بیمه

 ترکیه
HHI 611.223 - - 

 1.33 1.42 1.11 ضریب نفوذ بیمه

 مصر
HHI 1162.11 1134.31 - 

 1.63 1.63 1.64 ضریب نفوذ بیمه

 آفریقای جنوبی
HHI 223.66 211.13 211.66 

 12.32 13.11 14.21 ضریب نفوذ بیمه

 

، 8333های  کشور تایلند در سال و ضریب نفوذ بیمه HHIنتایج شاخص . 9جدول 

 1088و  1080، 8331
 سال  

 نامه        نوع بیمه
8333 8331 1080 1088 

   1412   1411     2241     2211 بیمه زندگی

 131 133 412 461 بیمه غیرزندگی

 4.4 4.3 - - ضریب نفوذ بیمه

،  اختار رقاب  بیمه حقدهد بازلر بیمه غیر زندگی تایلند برح   رل  طور ره جدول نشان می همان

ها  تمررز، صنع   تولن گب  برح   محا اه شاخص در مجموع می. لنحصار  و غیرمتمررز دلرد

لگرچه . شرر  بیمه، لنحصار چندجاناه  خ  و ن اتاً متمررز ل   24بیمه زندگی تایلند با حضور 
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مشتریان لز شررتی خریدلر  : روند تمررز راهشی ل  ، رقاب  غیرقیمتی لحتماالً فزلینده خولهد بود

در مقابل، بازلر بیمه غیرزندگی . خولهند ررد ره ش رت و خدمات پس لز فروش ب تر  دلشته باشد

بیمه روند تمررز در بازلر . شرر  بیمه، رقاب  لنحصار  و غیرمتمررز ل   61تایلند با حضور 

بنابرلی ، بازلر . ها لز لی  بازلر ل   زندگی تایلند لفزلیشی ل   ره دفیل  ن خروج برخی لز شرر غیر

زندگی و روند تمررز در رل بازلر، راهشی ل   ره حهای  لز غیربیمه زندگی متمررزتر لز بازلر بیمه 

 .  موفقی  فر یند لرتقا  رقاب  به نبع مشتریان دلرد

 . ورده شده ل   1در جدول  لعضا  جدید لتحادیه لروپاضری  نبوک بیمه  و HHIشاخص نتایج 

 اعضای جدید اتحادیه اروپاو ضری  نبوک بیمه  HHIمحاسبه شاخص . 1ل جدو

 1080 1003 1001 1003 1009 1001 1001 1009 1001 1008 1000 شاخص کشور

 بلغارستان

HHI - - - - - 1121 1344 622 623 116 612 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - 1.21 2.21 2.11 2.61 2.1 2.11 2.16 2.1 

 چک

HHI 2143 1211 1333 1312 1262 1244 1312 1641 - 1413 1311 

ضریب 

 نفوذ بیمه
   4.43 4.12 3.23 3.33 3.1 3.11 3.21 4 

 استونی

HHI - - 1616 1646 2133 1111 1432 1313 1211 1122 1111 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - - 2.24 2.41 2.14 2.3 2.22 - - 

 مجارستان

HHI 1121 1111 1161 1431 1314 1313 1141 1112 1111 1141 1126 

ضریب 

 نفوذ بیمه
   3.11 2.33 3.13 3.33 3.1 3.26 3.12 3 

 لهستان

HHI 1133 1111 1611 1441 1231 1112 1111 312 332 126 111 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - 3.12 3.11 3.11 3.13 3.1 4.62 3.11 3.1 

 رومانی

HHI - 1221 - 321 311 123 161 143 112 631 111 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - 1.41 1.44 1.14 1.13 1.3 1.11 1.31 1.1 

 اسلواکی

HHI 2111 2431 1132 2412 2131 - - - - - - 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - 3.33 3.62 3.43 3.42 3.1 3.11 3.11 3 

 اسلوونی

HHI 2111 2141 2166 2122 2421 2432 2222 2123 2112 2111 1214 

ضریب 

 نفوذ بیمه
- - - 1.23 1.11 1.66 1.31 1.1 1.44 1.26 1.2 
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در تمام رشورها قابل مشاهده ل  ، لما میزلن شاخص  HHIلگرچه روند راهشی  طح شاخص تمررز 

برل  ل تونی و ل لوونی بیانگر  ن ل   ره لی  رشورها دلرل  بازلر بیمه ن اتاً متمررز  1111بیشتر لز 

. متمررز دلرندغیر   لز  و  دیگر، بلغار تان، چک، مجار تان، ف  تان و رومانی، بازلر بیمه. ه تند

بی  رشورها  مورد مطافعه به لی  دفیل ل   ره در لبتدل لقتصاد  ن ا لز نوع درجات مختل  تمررز در 

. شده ل   ریز  شده متمررز بوده و خدمات بیمه عمدتاً تو ط یک شرر  دوفتی فرلهم می برنامه

ها  بازلر  زلد رل دناال ررده و در نتیجه،   م  دناال  قوط رمونی م، برخی رشورها  یا   به

هایی ره تولن تند  رمایه خارجی جذب   ویژه شرر  شدت لفزلی  یاف ؛ به در بازلر بهها  بیمه  شرر 

 .رنند به  طوح باالتر  لز رقاب  د   یافتند

 . ورده شده ل   6طور خالصه در جدول  به مورد برر یرشورها    ایر  اختار بازلر بیمهنوع 

 ساختار بازار بیمه کشورهای منتخب . 9جدول 

 سال کشور
ساختار بازار 

 بیمه زندگی

ساختار بازار 

 زندگیغیربیمه 

 های تمرکز در رشته

 ای بیمه

 2112 ژاپن

لنحصار چند 

جاناه  خ ، 

 شدت متمررز به

لنحصار چندجاناه 

شدت  خ ، به

 متمررز

بیمه  ،%(43.4)لتومایل   بیمه

ها   و بیمه%( 3/14)  وز   ت 

، بیمه (%11.2)لمولل و م هوفی  

و بیمه ( %3.3)درمان حولدث و 

 %(3.3)دریایی و باربر  

 هند
2113-

13 

لنحصار چند 

 -جاناه  خ 

 شدت متمررز به

لنحصار چند 

جاناه    ، 

 متمررز

، بیمه درمان %(22.4)بیمه لتومایل 

 %(14) وز   بیمه  ت  ،%(21.1)

 2111 ترکیه
لنحصار چندجاناه 

    ، متمررز

رقاب  لنحصار ، 

 متمررزغیر

، %(46)( ثافث و بدنه)بیمه لتومایل 

و بیمه  %(11) وز   بیمه  ت 

 %(13)درمان 

 تایلند

1221 
لنحصار چندجاناه 

شدت  خ ، به

 متمررز

رقاب  لنحصار ، 

 غیرمتمررز

، بیمه %(13)بیمه لتومایل 

و بیمه  %(12)ها  صنعتی  ری ک

 %(11)حولدث شخصی 

1223 

2111 

2111 
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 سال کشور
ساختار بازار 

 بیمه زندگی

ساختار بازار 

 زندگیغیربیمه 

 های تمرکز در رشته

 ای بیمه

 2113 برزیل
لنحصار رامل، 

 رامال متمررز

لنحصار چند 

جاناه    ، 

 متمررز

 بیمه م تمر  بازنش تگی

(VGBL)1  (31)%، 

%( 11)حولدث ، %(21)بیمه لتومایل 

 و بیمه زندگی

وپا
ار

ه 
دی

حا
 ات

ضو
 ع

ی
ها

ور
کش

 

 بلغارستان

2111 

 رقاب  لنحصار ، غیرمتمررز

-- 

 رقاب  لنحصار ، غیرمتمررز چک جمهوری

 استونی
لنحصار چندجاناه  خ ، به شدت 

 متمررز

 رقاب  لنحصار ، غیرمتمررز مجارستان

 رقاب  لنحصار ، غیرمتمررز لهستان

 رقاب  لنحصار ، غیرمتمررز رومانی

 لنحصار چندجاناه  خ ، متمررز اسلواکی

 اسلوونی
شدت  لنحصار چندجاناه  خ ، به

 متمررز

 2111 منطقه منا
شدت لنحصار چند جاناه  خ ، به

 متمررز
- 

 

پذیر  خود رل لفزلی  دلده و  دهد ره ژلپ  تولن ته ل   رقاب  پذیر  رشورها نشان می برر ی رقاب 

: تری  دالیل ب اود عملهرد رقابتی ژلپ  عاارتند لز م م. در لی  لرتااط م یر  صعود  رل طی رند

عملهرد بخشی و رولبط بلندمدت  قتصاد ، ب اود شبافی لفزلی  لطمینان تجار  لز طریق لحیا  ل

ها   ره موج  گ ترش بازده بخ  2ها  بزرگ مافی تجار  ها  عضو گروه تجار  در بی  شرر 

 .شود مختل  تجار  می

                                                                                                                         
 (Vida Gerador de Benefícios Livres” or Redeemable Life Insurance“) بیمه م تمر  بازنش تگی. 1

(VGBL) تولند بیمه م تمر  و بازنش تگی رل خریدلر   باشد و هر فرد شاغل و غیر شاغل می لی  بیمه جزئی لز بیمه عمر می

ها  درمانی، م ه ، تحصیالت  هزینه شاملنی مافی در دورلن بازنش تگی، بیمه م تمر  بازنش تگی، عالوه بر پشتول .نماید

 .باشد نیز می … فرزندلن و
2. Keiretsu 
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وجود تعدلد زیاد  . ل   و همی  لمر مانع تو عه بخ  شده ل   1تهه شدت تهه بازلر بیمه منا به

توفید  برل  مب وم  بیمه حقو حبظ   م منا ای لز  2شرر  با   م بازلر  لندک، مانع لیجاد مقیاس

عنولن یک  ها  بیمه صرفا به  بیشتر شرر . شود  از  ری ک و ظرفی  صدور می بخشیدن به یهپارچه

ها  رلید  بخ  بیمه لز  برر ی شاخص. رنند ر   و رار رل لتهایی می رارگزلر عمل ررده و عمده

 بیمه حقمیانگی  ن ا  . مشهل جد  مازلد ظرفی ، هم در  رمایه و هم در تعدلد رقاا، حهای  دلرند

درصد ل   ره تباوت فاحشی با  13به  رمایه ( ها  لتهایی ناخافص من ا  هزینه بیمه حق)خافص 

پذیر  باال به  دهنده د ترس ن ا  مذرور در منا نشان. دلرد( درصد 311) OECDمیانگی  ن ا  در 

ها  جدید به بازلر بیمه علیرغم لفزلمات  رمایه باال و لندلزه روچک   رمایه و ورود قابل توجه شرر 

دهد ره  رمایه لضافی منجر به رقاب  قیمتی  گذلر  بیمه نشان می مطافعه  یهل قیم . بازلر ل  

. شود ها  روچک لمولل می و ری ک ها  درمان، بیمه شخص ثافث لتومایل ویژه در بیمه بهنادر   

. گر در منا نشانگر تعدلد بی  لز حد بازیگرلن ل   لزل  هر بیمه توفید  به بیمه حقپایی  بودن میانگی  

د  مجوز رشورها  شاه جزیره عرب تعدلد زیا: در لرتااط با لی  ن ا ، یک تناقض  شهار وجود دلرد

ترری  لی  ن ا  با حدلقل  رمایه مورد نیاز، منجر به رقاب  بی  لز حد یا . لند گر  صادر ررده بیمه

هایی برل  لختبا   رمایه مح وب  شود ره در حقیق  رارگزلر بوده یا محل گرنماهایی می بیمه

در منا، ( ناخافص بیمه حقخافص به  بیمه حقن ا  )پایی  بودن میانگی  ن ا  نگ دلش   . شوند می

تعدلد رمی لز رشورها  عضو منا ن ا  نگ دلش  باالتر . نوی ی ل   پذیرهدهنده رماود ظرفی   نشان

را ه رردن ری ک، پذیرش دلخلی ری ک،  ها  روچک ظرفی  یک شرر . درصد دلرند 11لز 

 . نوی ی قرلردلدها و نو ور  ندلرند پذیره

 گیری بحث و نتیجه -1
 لتخاک در شود، می باعث بازلر و لرتااط  ن با ضری  نبوک بیمه  اختار حوزه در عمیق مطافعات لنجام

ها    یا   و رلهاردها تدوی  در ب زلیی نق  لمر لی  ره شود گیر  تصمیم تر بنیانه ولقع ها  یا  
بیمه و تاثیر  ن بر  تمررز در بازلرفذل، لی  پژوه  به برر ی . دلش  خولهد صنع  نظارتی و عملیاتی

نتایج حاصل لز  .پردلخته ل   1326-1316ضری  نبوک بیمه در بازه  اف ا  تو عه صنع  و به تاع  ن، 
  ها  مختل  حاری لز وجود شرلیط لنحصار موثر در بازلر و صنع  بیمه ها  لنجام شده در  ال برر ی
لی  صنع    م باالیی لز   فعال در( رز و دلنالیرلن،   یا، لفا)بنگاه لصلی  4طور  ره  باشد به لیرلن می

                                                                                                                         
1. Fragmented 
2. Scale 
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گونه رقیای  هیچ 1332بنگاه م لط تا پی  لز  ال  4لی   همچنی ، . لند بازلر رل در ت لط خود دلشته
لی  بازلر چنان   شدت تمررز در. رش  بوده ل   ها بی لی  بنگاه ندلشته و تقاضا  بازلر برل  خدمات 

درصد   م بازلر رل در لختیار دلشته  11همولره بی  لز ( لیرلن بیمه شرر  )باال بوده ره یک بنگاه 
ها  قال ب اود یافته و در ولقع   م بنگاه  در حال حاضر لی  روند به نحو موثر  ن ا  به  ال. ل  

ها   رغم لجرل   یا   لما به هرحال و به. شدت راه  یافته ل   به( لیرلن بیمه )م لط 
ها  م لط و وجود  عنولن بنگاه همچنان حاری لز فعافی  چند بنگاه معدود بهها   از ، برر ی خصوصی

   .لی  بازلر ل     اختار لنحصار  و تمررز باال در

در  تمررزها  خصوصی در  افیان گذشته موج  شده ره شاخص  با توجه به نتایج، ورود شرر 
یمه در لقتصاد دلخلی ل  ، تا پی  لز ضری  نبوک بیمه، ره بیانگر   م صنع  ب. صنع  بیمه ب اود یابد
رشد یک . درصد لفزلی  یافته ل   4/2درصد بود ره در حال حاضر به  1/1ورود بخ  خصوصی 

تولند ناشی لز  ن باشد ره پورتبو   ورده تازه ولردی   دفعه و ثاات ن ای ضری  نبوک پس لز  ن، می

تولند بلند  مولنع ورود به صنع  بیمه  می دفیل لی  موضوع. گر  بوده ل   لز نوع خودبیمه عمدتاً
میلیارد تومان  211ل   باشد، بدی  معنی ره وقتی حدلقل  رمایه برل  تشهیل یک شرر  جدید بیمه

شوند و در نتیجه،  طح تماس گ ترده با جامعه، ره  تولنند ولرد عرصه  ها  بزرگ می ل  ، صرفاً بنگاه
 .گردد  ، حاصل نمیها  روچک و متو ط ل  محصول حضور بنگاه

تولن دو الیه  اختار بازلر و به تاع  ن، دو  طح لز رقاب  رل در صنع  بیمه مشاهده  تر می با برر ی دقیق

طور خاص  نحو  ل   ره رقاب  چندجاناه و به در  طح قرلردلدها  بزرگ،  اختار بازلر به. ررد
ها  بازلر  ت رقاب  بیشتر بوده و ویژگیتر شد پیرو شهل گرفته ل   در حافی ره در  طح پایی  -رهار 

 .رقابتی بیشتر قابل مشاهده ل  
دهد ره  نشان می OECDمطافعه مقررلت مربوط به رقاب  در صنع  بیمه رشورها  عضو 

ها   ، روش(ر  قیم تعیی  ویژه  به)ها   ها، قیم  گذلر  لز طریق رنترل بر ورود شرر  مقررلت
ها موج   شرلیط قرلردلدها و گاهی لز طریق ترویج  شهار رارتل، عاارلت و بیمه حقمحا اه 

گرلن موثر نااشد و لز  لی  مقررلت ممه  ل   در حبظ  الم  مافی بیمه. شود محدودی  در رقاب  می
بنابرلی ، .  و  دیگر، لز طریق محدود رردن رقاب  موج  لز بی  رفت  لنگیزه رارلیی و نو ور  شود

هد  لفزلی  مقررلت در بازلرهایی ره مشتریان لصلی  ن ا ش روندلن ه تند و  زدلیی باید به مقررلت

عالوه . راه  مقررلت در بازلرهایی ره مشتریان لصلی  ن ا ر   و رارها  بزرگ ه تند، باشد
نظیر لنحصارلت قانونی، رنترل بر )شود  هایی ره موج  محدودی  رقاب  می برلی ، حذ  رنترل

گرلن رل رنترل رند و لز طریق  ، باید موقعی  مافی بیمه(ارلت و شرلیط قرلردلدهاها و عا بیمه حققیم  
و تولفقات  نامه بیمهنامه، بر ل تثنائات  بیمه عمومی راه  لفزلمات مربوط به تایید عاارلت و شرلیط
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ل ، ب یار  لز  علیرغم حذ  رنترل تعرفه. صنع  و قولنی  عمومی حمای  لز مشتر  تارید رند
ها، تعیی  بازه تغییر نرخ یا لفزلم تایید  صورت لفزلمات ر   تاییدیه نرخ ها  خود رل به ا رنترلرشوره

گرلن محدود به فعافی  در رشته مشخصی لز  همچنی ، بیمه. نمایند نامه لعمال می عاارلت و شرلیط بیمه
عنولن  گرلن به یمهب OECDدر لرثر رشورها  عضو . ه تند( ل  ها  بیمه و نه رلیه رشته)ر   و رار 

. رنند تا تاثیر لقتصاد  لی  محدودی  رل رمتر رنند مافی فعافی  می( 1رنگلومرل)بخشی لز یک مو  ه 
هایی بر مافهی   شود و یا محدودی  عنولن مافک یک شرر  بیمه ولرد می در برخی رشورها دوف  به

نظیر )ها  لقتصاد  ل  ایر بخ هد  لز لی  رار، محدود رردن رنتر. رند ها  بیمه لعمال می شرر 

در لمریها  .بر بخ  مافی و تخبی  لثرلت ناشی لز عدم تولنگر  یک شرر  ل  ( بخ  صنع 
رارن فرگو   ر   و رار بیمه رل تا حد  ره تح  مقررلت لیافتی قرلر دلرد لز قولنی  -قانون مک

 .رند ضد ترل   فدرلل معا  می
ل  لز جمله محیط  یا ی، فرهنگی، لجتماعی،  الم   هدررل، تو عه یک صنع  به عولمل گ ترد

حضور تعدلد زیاد  شرر  ره . رارگیر  لبزلر حقوقی منا   و وجود رقاب  ولب ته ل   لقتصاد ، به
یه انی ه تند، باعث لیجاد  اختار بازلر رقابتی در صنع  بیمه  اًدر حال فروش محصوالت ل ا 

ش بزرگی لز بازلر رل  تح  رنترل دلشته باشند، حضور تعدلد بخها،  لگر تعدلد رمی لز شرر . شود نمی
صنع  بیمه رشور در عمل شاهد حضور . ها ممه  ل   تن ا فری  رقاب  رل لیجاد رند زیاد شرر 

با . باشند ها  بیمه می دلر شرر  و یع بخ  خصوصی نی   و ن ادها  دوفتی و ولب ته به دوف ،   ام

ل  ، فزوم  2د لنحصار در صنع  بیمه رشور وجود لنحصارلت قانونیتوجه به  نهه عل  عمده وجو
 .تر خولهد شد بازنگر  در قولنی  مرتاط پر رنگ

ها   ها و مؤ  ات و شرر  وزلرتخانه گر ،  قانون تا یس بیمه مررز  لیرلن و بیمه 31برل اس ماده 
ها  مزبور  به دوف  یا  ازمانها و هر مؤ  ه دیگر  ره لرثری   رمایه  ن متعلق  دوفتی و ش ردلر 

خود رل منحصرلً در   شود، موظبند بیمه ها  مزبور لدلره می تح  نظر دوف  و یا  ازمان  باشد و یا می
لی  حهم شامل شرر  ملی نب  لیرلن، شرر  ملی کوب  ه   . شرر    امی بیمه لیرلن لنجام دهند

مررز  گ ترش و  ، بانک ملی لیرلن،  ازمان لیرلن، شرر  هولپیمایی ملی لیرلن، بانک مررز  لیرلن
نو از  صنایع لیرلن و صندوق تو عه رشاورز  خولهد بود مگر  ن ره مجمع عمومی هر یک لز لی  

 .تصمیم دیگر  لتخاک نماید  مؤ  ات ن ا  به بیمه  ن ا

                                                                                                                         
1. Conglomerate 

ره به موج  قانون، توفید، فروش و یا خرید راال و یا خدم  خاص در شود  لطالق میوضعیتی لز بازلر به لنحصار قانونی . 2

 .دگیر  ار یک یا چند بنگاه معی  قرلر میلنحص
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یک شرر   ها  دوفتی نزد ل  د تگاه علیرغم لفزلم قانونی لی  ماده برل  بیمه رردن موضوعات بیمه
قانون برنامه  وم و ماده  34شدن صنع  بیمه و همچنی  با توجه به ماده  بیمه دوفتی، با توجه به خصوصی

قانون برنامه پنجم تو عه لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگی جم ور  ل المی لیرلن و مصوبه مورخ  116
ماده برل  بیمه رردن ها  موضوع لی   محترم وزیرلن درخصوص لجازه به د تگاه هیات 3/12/1312

لالثر شدن  ملغی .ها  خود نزد هر یک لز مو  ات بیمه دلخلی، عمال مباد لی  ماده فغو شده ل   بیمه
نماید و  ها  پنج افه تو عه، لهمی  لصالح و بازنگر  در لی  قانون رل بیشتر می لی  ماده در طول برنامه

همچنی  رفع لنحصار لز . یمه لیرلن رفع شودنماید تا لنحصار لز صنع  ب لی  موضوع رل ضرور  می

ها  بیمه دلخلی به  بای   به ترتیای صورت پذیرد ره   یای به فعافی  شرر  صنع  بیمه لیرلن می
گردد  فذل پیشن اد می. ها  بیمه خارجی، ولرد نشود ها به شرر  ج   لحتمال مرلجعه ب یار  لز شرر 

ها  خارجی، با در نظر گرفت  ترتیااتی  ه به شرر ها  دلخلی و چ ولگذلر  بیمه چه به شرر 
 .مشخص، نظیر رعای  تشریبات مناقصه، صورت پذیرد

لنجامد،  دومی  ماده قانونی ره به لنحصار بیمه لیرلن و در نتیجه  اختار لنحصار  صنع  بیمه رشور می
ورتی ره پرولنه در ص طاق لی  ماده،. گر  ل   قانون تا یس بیمه مررز  لیرلن و بیمه 44ماده 
مررز  لیرلن با تصوی  شورل   بیمه دلیم فغو شود طور ل  برل  یک یا چند رشته به بیمه مؤ  ه
رلیه  ولبق و ل ناد مربوط به حقوق و تع دلت پرتبو  مؤ  ه مزبور رل به شرر   بیمه عافی
گذلرلن  بیمه لیرلن لنتقال خولهد دلد و یا ترتی  خاص دیگر  رل ره متضم  منافع بیمه   امی

 .شدگان و صاحاان حقوق  ن ا باشد لتخاک خولهد ررد بیمه و
 از  صنع  بیمه در رشور، لقدلمات زیر در د تور  منظور تهمیل برنامه خصوصی شود به پیشن اد می

 : رار قرلر گیرد
 ل  در رل تا  گ ترش رقاب  و لفزلی  رارلیی  ن ا لنجام شود؛ ها  بیمه ولگذلر  مافهی  بنگاه (1

زدلیی در صنع  بیمه در چارچوب   از ،  زلد از  و مقررلت مند  بیشتر لز نتایج خصوصی برل  ب ره
ل ، همانند  ها  بیمه لصالح ن اد تنظیم مقررلت  ن لدلمه یابد؛ در رل تا  برلبر از  محیط فعافی  بنگاه

ل  برقرلر شود  دجهها   خ  بو ها  بیمه دوفتی نیز محدودی  ها  بیمه خصوصی، برل  شرر  بنگاه
 .و بازلرها  مرتاط با صنع  بیمه گ ترش یابد

ها  دوفتی بیمه تح  تاثیر   از   اختار لدلر  و مدیری  شرر  دفیل  نهه در فر یند خصوصی به (2

ها   ها با  اختار شرر  لی  شرر  لی  رو منا   ل   تا  اختار  گیرند، لز صاحاان   ام بیمه قرلر می
بای    به بیان دیگر برل  ورود به بخ  خصوصی می. ا حد زیاد  یه ان گردندخصوصی مقای ه و ت

یافته دلن   ره  لی  صنع  رل تو عه تولن  لی  رو زمانی می لز. تحول لدلر  در د تور رار قرلر گیرد
لی  رل تا هر  در .ریز  منا   صورت گرفته باشد ها  بیمه خصوصی با طرلحی و برنامه ورود شرر 
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تولن  طور قطع می ها  بیمه خصوصی و دوفتی یه ان ل  ، لما به شرلیط برل  شرر چند ره 
لفاته در مرلحل . ها  لفزلی  بازدهی بیمه دوفتی دلن   زدلیی در صنع  بیمه رل یهی لز رله مقررلت

ها  دوفتی وجود ندلرد؛   از  تمام شرر   از  باید توجه ررد ره لمهان خصوصی لوفیه خصوصی
ل  دوف  در دورلن گذلر به  ها  بیمه ود یک شرر  دوفتی ره محملی برل  لجرل   یا  چرل ره وج

دفیل  ها  بیمه خصوصی به لی  صورت شرر   و  بازلر رقابتی باشد، لمر  ضرور  ل   و در غیر
 .رو شوند به ل  دلرند، ممه  ل   با مشهل رو ها  بیمه لختیار  ره در پذیرش ری ک

بای تی لمهانات فنی رل در رنار  رمایه الزم در لختیار دلشته باشند و  ها  بیمه خصوصی شرر  (3

نهته م می ره در لرتااط . همچنی  چارچوب و ضولبط مشخصی لز طر  بیمه مررز  تدوی  و لجرل گردد
ها متباوت  ها  بیمه با  ایر شرر   از  شرر  لی  ل   ره خصوصی لی  موضوع باید به  ن توجه ررد  با 

ها  بیمه تع دها  بلندمدت دلرند و باید میزلن تع دها و نیز  لی  لمر نیز  ن ل   ره شرر  یلدف. ل  
 .ها رامل شبا  باشد تا بتولنند ن ا  به عرضه   ام  ن در بورس لقدلم رنند حجم دلرلیی

 منابع

، «در لیرلنبرر ی لرتااط  اختار بازلر بر عملهرد صنع  بیمه »(. 1321. )م. نژلد ل و زرلء. پیرویان
 .11-4، 116ج ان بیمه، شماره ها   تازه
تأثیر متقابل تو عه مافی و  زلد  لقتصاد  بر ضری  »(. 1321. )ع. م و مرلد . ل، لحمد .  باد  شاه

، فصلنامه تحقیقات مدف از  لقتصاد ، «نبوک بیمه در رشورها  منتخ  ناموفق در تو عه صنع  بیمه
 .11-41، 13شماره 
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 ایرانها و ساختار رقابتی بازار بیمه  تحلیل ویژگی

 ایران   ها و ساختار رقابتی بازار بیمه تحلیل ویژگی
 

 3حمید رضا محمد  لوجان   2م د  لحرلر    1لبرلهیم راردگر

 چکیده 

لقتصاد مورد نظر بود، شرلیط حارم بر بازلر باشد شاید م متری  وج ی ره در تایی  نظر  بازلر در علم 

لفزلیی رارل و یا در مقابل به  و  یک  تولند عناصر، لجزل و بازیگرلن  ن رل به  م  یک هم ره می

ها   اختار بازلر بیمه، صر  تایی  وجوه  مند بر ویژگی  تأرید هد . ولگرلیی نارارل هدلی  نماید

بازلر  ره در . رند م یر تو عه صنع  بیمه رل به خوبی نمایان میرار مد  بازلر نی   بلهه ج   و 

ها  رال یک لرزیابی  و مترلرم محدود شده باشد، هر چند لز حیث شاخص  چارچوب یک محیط ب ته

و  نج  محیطی نشانگر رویه مطلوب تلقی گردد وفی لز منظر رویهرد ن اد ، ناقص و نارارل بوده و 

 .  هد بودل  خول رارررد  ن ضدتو عه

  لیرلن لز منظر اختار بازلر  ل   ره بر ل اس  ها  صنع  بیمه هد  لی  پژوه  نشان دلدن ویژگی

وضعی  رقاب  در . ها  درجه تمررز، فر یند رقابتی شدن در  ن ظ ور و بروز پیدل ررده ل   شاخص

 اس هیرشم  هم برل-با ل تباده لز شاخص هرفیندلل 1326-1333ها   ها  بیمه طی  ال میان شرر 

دهد  ها  تحقیق نشان می یافته. توفید  محا اه شده ل   بیمه حقها و هم برل اس  مجموع رلی دلرلیی

  رشور به عرصه رقابتی شدن پا  هیرشم ، بازلر بیمه -ره گرچه بر ل اس شاخص تمررز هرفیندلل

بازلر به ویژه لز بعد فنی عالوه بر لی  ترتیاات ن اد  . شود ن اده وفی همچنان مترلرم و نارارل لرزیابی می

ها  زندگی ره مای  تو عه نیافتگی  ها  بافقوه متعدد و متهثر باالخص در حوزه بیمه  ن و نیز ظرفی 

 .صنع  بیمه رشور ل  ، لز م متری  و لصلی تری  عولمل نارار مد  بازلر بیمه ل  

 م هیرش -صنع  بیمه لیرلن،  اختار بازلر، شاخص هرفیندلل :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 kardgar49@yahoo.comدرتر  لقتصاد، مدیرعامل شرر  بیمه دلنا، . 1

 دلنشجو  درتر  لقتصاد، دلنشگاه عالمه طااطاایی، مدیر دفتر پژوه  و تو عه، شرر  بیمه دلنا. 2
meahrari@yahoo.com 
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 مقدمه   .8
لندلز پول    پس برلی ؛ لی  صنع  با نحوه عالوه. ها  م م صنع  مافی ل   صنع  بیمه یهی لز بخ 

به همی  دفیل  اختار بازلر در شرلیط رقابتی .   رشورها نیز لرتااط نزدیهی دلرد مردم و  طح تو عه
 . دهد رل  نیز تح  تاثیر قرلر میا ه ها  بیمه، شرلیط تدوی  رلهارد جدید  ن عالوه بر  ود ور  شرر 

قانون تا یس بیمه مررز  رشور و بیمه گر ، مرحله  11ماده  4شورل  عافی بیمه در لجرل  مباد بند 
ل   حذ  نظام تعرفه. بیمه تصوی  نمودها   لول لصالح نظام تعرفه بازلر بیمه رشور رل در برخی رشته

و قانون  44رلی لصل ها   بیمه و مطابق با قانون  یا   در رل تا  عملیاتی نمودن برنامه تحول صنع 
ها لز لول ط  ال  تعرفه از     لیرلن نظام  زلد در صنع  بیمه. برنامه پنجم تو عه صورت پذیرفته ل  

و رقابتی رردن بازلر بیمه لجرل و مقرر شد به مولزلت  از   و به منظور تهمیل فرلیند خصوصی 1333
ها   تعرفه رشته "ظام نظارت هوشمند، ن ادینه و خود تنظیم در حوزه حارمیتین" ن برمانا  رلهارد 

هد  لز لی  لقدلمات نیز لیجاد زمینه . حذ  و نظارت مافی بر مو  ات بیمه تقوی  شودل   بیمه
به موج  لی  نظام به . عنولن شدل   گ ترش و تنوع محصوالت و نو ور  در لرلیه خدمات بیمه

در لی  . رل به صورت  زلدلنه تعیی  رنند 1ها   لنولع بیمه زه دلده شده ل   تا تعرفهها  بیمه لجا شرر 
ها  بیمه با رمک لفگوها  ریاضی و لطالعات  مار  مالغ  نظام متخصصان و لرچوئرها  شرر 

 . رنند می  رل با در نظر گرفت  مالحظاتی مانند بازلر رقاب   زلد و شرلیط تجار  محا اه بیمه حق
ها   لی  پژوه  تالش شده ل   تا با در نظر گرفت  مالحظاتی مانند رویدلدها  لقتصاد   الدر 

شدت . لیرلن و  اختار بازلر لی  صنع  به صورت ویژه برر ی شود  ها  صنع  بیمه لخیر، ویژگی
-با ل تباده لز شاخص هرفیندلل 1326-1333ها  بیمه در طی  الها   رقاب  در میان شرر 

ها و مجموع رل ماافغ  لی  شاخص برل اس مجموع رل دلرلیی. شود می  محا اه 2(HHI)هیرشم 
 اختار بازلر بیمه  3ها  صنع  بیمه و در بخ   ویژگی 2در لدلمه و در بخ  . شود می محا اه بیمه حق

 .شود می در لیرلن برر ی

 ی کشور ایران  های صنعت بیمه ویژگی .1
درصد و مجموع   م لزتوفید ناخافص دلخلی 2.33معادل  1326ضری  نبوک بیمه در لیرلن در  ال 

-1331ها   طی  ال. 3باشد می درصد1.41با   م فرل منطقه لز توفید ناخافص دلخلی رشور ها  ل تان
و قانون  44رلی لصل ها     ام  ه شرر  بیمه لفارز،   یا و دلنا و در لجرل  قانون  یا   1333

به بعد منحصر به فعافی  شرر   1332بخ  دوفتی لز  ال . برنامه پنجم به بخ  خصوصی ولگذلر شد

                                                                                                                         
  24و 31، 63، 64رجوع شود به برنامه لصالح نظام تعرفه مصوبات شورل  عافی بیمه،  یی  نامه ها  . 1

((https://www.centinsur.ir 
2. Herfindahl-Hirschman Index 

 112و  21، صص1326 افنامه  مار  صنع  بیمه  ال . 3
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پرولنه فعافی  خود رل  1321 ه شرر  بیمه تجارت نو، حهم  صاا و خاورمیانه  ال . بیمه لیرلن ل  
بیمه لتهایی لمی  و لتهایی ها   شرر الزم به کرر ل    مار فعافی  . لخذ نمودند. ل.ل.لز بیمه مررز  ج

هم چنی  پرولنه فعافی  شرر  بیمه . لیرلنیان، با توجه به ماهی  فعافی  در لی  گروه کرر نشده ل  
 .2لبطال شده ل   1زندگیها   ها  بیمه خودرو و لنولع بیمه در رشته 1323تو عه در ب م   ال 

در ای  بیمههای  کیک فعالیت در رشتهبیمه به تفهای  تعداد و تغییرات شرکت. 8جدول 

 8939-8911های  صنعت بیمه ایران در طی سال
ها  بیمه  تعدلد شرر 

 ل  ها  بیمه در رشته فعال
1333 1332 1321 1321 1322 1323 1324 1321 1326 

ثافث و مازلد و حولدث 
 رلننده

12 12 22 22 21 24 24 26 26 

 %1.11 %3.33 %1.11 %4.11- %13.64 %1.11 %11.12 %1.11 -- تغییرلت

 21 26 24 23 24 21 12 13 12 زندگیها   بیمه
 %3.31 %3.33 %4.31 %4.11- %21.11 %1.26 %1.16 %1.26- -- تغییرلت
 26 21 24 24 21 22 21 12 13 درمان
 %4.11 %4.11 %1.11 %4.11- %13.64 %4.16 %11.13 %1.16 -- تغییرلت

 23 21 26 26 21 21 22 21 12  ایر رشته ها
 %3.11 %3.31 %1.11 %3.11- %3.11 %13.64 %11.11 %1.26 -- تغییرلت

 22 22 26 26 21 21 23 21 12 توفید  بیمه حق

 %1.11 %3.11- %3.11 %3.11 %11.11 %1.26 -- تغییرلت
11.14
% 

1.11% 

 22 22 26 26 21 26 23 21 12 دلرلیی
 %1.11 %11.14 %1.11 %3.11- %3.31 %13.14 %11.11 %1.26 -- تغییرلت

 1326-1333ها    مار  بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن  الها    افنامه :منبع

شرر  ثا  شده تا  32شرر  لز  22، تعدلد 1326دهد در پایان  ال می نشان 1برر ی جدول شماره 

شرر  شامل یک  22لی  . توفید ررده بودند بیمه حقدر  ن  ال . ل.ل.لی   ال در بیمه مررز  ج

و  44رلی لصل ها   ،  ه شرر  بیمه دوفتی ره در لجرل  قانون  یا  (بیمه لیرلن)شرر  بیمه دوفتی

                                                                                                                         
شدگان رل تح  پوش  قرلر می دهند و شامل بیمه ها  زندگی به دو صورت لنبرلد  و گروهی صادر شده و بیمه . 1

، عمر راررنان دوف ، عمر م تمر ، عمر (لنبرلد )، عمر مانده بدههار، تمام عمرلندلز پسها  عمر زمانی، عمر و  بیمه

 (32و  31، 44، صص 1326 افنامه  مار  صنع  بیمه  ال .) تامی  فرزندلن و  ایر بیمه ها  عمر گروهی می باشد

 12و  11، 44، صص 1326 مار  صنع  بیمه  ال  افنامه . 2
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. باشند می شرر  دلرل  پرولنه فعافی  خصوصی21قانون برنامه پنجم به بخ  خصوصی ولگذلر شد و 

شرر  در  26شرر  مورد لشاره تعدلد  22موع مشخص ل   لز مج 1همانگونه ره لز جدول شماره 

شرر   26زندگی، ها   شرر  در رشته بیمه 21رشته بیمه شخص ثافث و مازلد و حولدث  رنشی ، 

  .لند فعافی  دلشته 1326در  ال ل   بیمهها   شرر  در  ایر رشته 23درمان و ها   در زمینه بیمه

 (میلیارد ریال)تولیدی  بیمه حق. 1جدول 

 1326 1321 1324 1323 1322 1321 1321 1332 1333 بیمه ل رشته 

ثافث و مازلد و 

 حولدث رلننده
22،431 21،361 41،313 62،212 16،432 26،313 21،163 112،313 142،611 

 %41 %43 %42 %46 %41 %41 %42 %44 %43   م لز رل

 11،141 31،261 21،112 22،121 14،132 11،243 6،311 4،631 3،216 زندگیها   بیمه

 %14.3 %13.1 %12 %11 %2 %3 %3 %3 %1   م لز رل

 33،161 61،311 14،212 41،211 31،163 26،121 11،112 11،112 1،323 درمان

 %24 %23 %24 %21 %12 %21 %13 %12 %12   م لز رل

 63،113 11،611 11،112 43،124 41،213 32،142 22،111 11،436 11،411  ایر رشته ها

 %21 %21 %22 %23 %21 %21 %26 %22 %33   م لز رل

 341،314 231،131 223،432 213،631 162،116 131،161 36،122 12،161 46،433 جمع رل

 1326-1333ها    مار  بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن  الها    افنامه :منبع

 

در صنع   بیمه حق، مجموع رلی توفید 1326مشخص ل   در  ال  2همانطور ره لز جدول شماره 

میلیارد ریال  ن به رشته ثافث و مازلد و  142.611میلیارد ریال ر ید ره  341.314بیمه لیرلن به مالغ 

درمان و ها   میلیارد ریال به بیمه 33.161ها  زندگی،  میلیارد ریال به بیمه 11.141حولدث رلننده، 

بنابر لی  با لختصاص . ل  لختصاص یافته ل   بیمهها   میلیارد ریال نیز به مجموع  ایر رشته 63.113

درصد 24در صنع  بیمه لیرلن به رشته ثافث و مازلد و حولدث رلننده و  بیمه حقدرصد لز   م توفید 41

متمررز شده ل   در لی  دو رشته بیمه یمهب حقدرصد لز توفید 61درمان بافغ بر بی  لز ها   به رشته بیمه

در صنع  بیمه لیرلن در طی  بیمه حقدهد ره توفید  می ، نشان2جدول شماره تر  با برر ی دقیق. ل  

برخی تغییرلت . تجربه نموده ل  ل   درصد لی  دو رشته بیمه61-61مورد برر ی نو انی بی  ها    ال

تولن مشاهده ررد؛ لما غافاا   م  میل   بیمهها   و  ایر رشتهل  درمان  بیمهها   لندک رل در   م رشته

درصد   ن  1ره   م ل   زندگی روند رو به رشد و لفزلیشی رل طی ررده ل  ، به گونهها   رشته بیمه



 

 111 
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با روند رو به رشد در بازلر بیمه و به ویژه در طی دو  ال لخیر لدلمه دلشته تا جایی ره  1333در  ال 

 1326درصد در  ال 14.3به  1321درصد در  ال 13.1توفید  در لی  رشته لز ا  ه بیمه حق  م 

توفید  رشته زندگی در  ال  بیمه حقبر لی  ل اس، رتاه ج انی لیرلن بر ح   . ر یده ل  

 .1لم ر یده ل    12پله لرتقا یافته و به جایگاه  3ن ا  به  ال قال ( 1326)2111

 رردن معنا  باز به ره ل    از  خصوصی بیمه، صنع  در اب رق تو عه بر موثر لز عولمل یهی

لفزلی   دوفتی، بخ  لندلزه راه  به ره ل   بازلر نیروها  رو  به مو  ه لقتصاد  یک درها 

 مصر  منابع تامی  مقررلت، تعدیل  رمایه، بازلر بدهی، گ ترش و بودجه ر ر  راه  رارلیی،

  و  لز .شد خولهد منت ی رقاب  ن ای  لفزلی  در وها  قیم  لختالل وها  یارلنه و تعدیل رنندگان

لندلز  چشم  ند در تر یم شده موقعی  به ر یدن برل  ل.ل.ج مررز  بیمه رالن لهدل  لز یهی دیگر،

  یا  . ل   رقابتی بازلر لیجاد و بیمهها   شرر  عملیاتی ور  ب ره باالبردن صنع ،  افه بی  

 باره، لی  در. ل   "رشور بیمه صنع  لز لنحصار رفع"شده،  یاد هد  تحقق م یر در بیمه مررز 

 :ل   گرفته قرلر نظر مد بازلر هدلی  برل  زیر محورها  مررز  بیمه برنامه ل ترلتژیک در

 جا  به بیمه صنع  گ ترش طریق لز رشور بازرگانیها   بیمه بازلر در لنحصار و تمررز راه  -

 بزرگ،ها   شرر    م راه 

 ت  یالت پتروشیمی، و گاز نب ، مانند رالن لقتصادها   حوزه در ورود به لیرلن بیمه هدلی  -

 برل  بهر و بافقوهها   ظرفی  لز مملو ره خصوصی و عمرلنیها   پروژه و صادرلت و ولردلت بانهی،

 حوزه لی  در غیردوفتی بیمهها   شرر  ورود مقدمات  وردن فرلهم منظور به ل  ، بازلر بیمه تو عه

 ها،

 لرلیه فحاظ به جدید بازلرها  در ورود به بیمه، صنع  در رهار عنولن به لیرلن بیمه هدلی  -

 ،...کینبعان و نظر جل  ور ، ب ره لرتقا  نوی ، فناور  لز ل تباده جدید، ل  بیمه محصوالت

 تولن می  ن ا شنا ایی با ره باشد می بازلر  ازمانی خصوصیات لز د ته  ن ولقع در بازلر  اختار  -

  اختار  خصوصیات لز یهی بازلر تمررز. نمود مشخص رل بازلر در رقاب  وگذلر   ماهی  قیم 

. شود می مشخص بازلر در لنحصار یا رقاب  درجه وگذلر   قیم  ماهی   ن به رمک ره ل   بازلر

 (1323همهارلن،راردگر و . )ل   بازلر تمررز درجه لز شدت متاثر به بازلر در رقاب 

                                                                                                                         
. لم ج ان لی تاده ل   42توفید  در جایگاه  بیمه حقصنع  بیمه رشور لز نظر شاخص  1326بر ل اس  افنامه  مار  ال . 1

 ( 24صبحه .)در دنیا رل دلرل   61و  11 رلنه رشور جایگاه  بیمه حقلز  و  دیگر رتاه شاخص ها  ضری  نبوک بیمه و 
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 در موثر لنحصار شرلیط وجود لز حاری مختل ها    ال در شده لنجامها   برر ی لز حاصل نتایج

 لی  در فعال( دلنا و لفارز   یا، لیرلن،) لصلی بنگاه 4ره  طور  به باشد می لیرلن بیمه و صنع  بازلر

 لز پی  تا م لط بنگاه 4لی   همچنی ، .لند دلشته خود ت لط در رل بازلر لز   م باالیی صنع 

. ل   بوده رش  بیها  بنگاه لی  خدمات برل  بازلر تقاضا  و رقیای ندلشته گونه هیچ 1332 ال

 درصد 11لز بی  لیرلن همولره بیمه بنگاه شرر  یک بوده ره باال چنان بازلر لی  در تمررز شدت

 قالها    ال به ن ا  موثر نحو  به روند لی  حال حاضر در .ل   دلشته لختیار در رل بازلر   م

 رغم به و هرحال به لما. ل   یافته راه  شدت به( لیرلن بیمه)م لط  بنگاه   م ولقع در و یافته ب اود

 تمررز و لنحصار   اختار وجود لز همچنان حاریها  برر ی  از ، خصوصی ها   یا   لجرل 

 ترری  باید رقابتی، یا بعد لنحصار  لز لیرلن بیمه بازلر  اختار تعیی  برل . ل   بازلر لی  در باال

 (1323راردگر و همهارلن،).گیرد قرلر توجه مورد بیمه صنع  پرتبو 
 

 (میلیارد ریال) بیمه حقمقایسه تغییرات تولید  .9جدول 
 8939 8931 8931 8939 8931 8938 8930 8913 ای رشته بیمه

ثافث و مازلد 

 حولدث رلننده
22،431 21،361 41،313 62،212 16،432 26،313 21،163 112،313 

 %24.13 %1.62- %26.11 %22.13 %43.61 %61.33 %11.22 -- بیمه حقرشد 

 31،261 21،112 22،121 14،132 11،243 6،311 4،631 3،216 زندگیها   بیمه

 %31.13 %21.23 %12.31 %44.24 %42.13 %46.13 %46.16 -- بیمه حقرشد 

 61،311 14،212 41،211 31،163 26،121 11،112 11،112 1،323 درمان

 %13.31 %34.24 %33.22 %11.22 %14.14 %31.31 %111.13 -- بیمه حقرشد 

 11،611 11،112 43،124 41،213 32،142 22،111 11،436 11،411  ایر رشته ها

 %14.33 %2.23 %21.21 %23.11 %46.13 %21.11 %13.21 -- بیمه حقرشد 

 36،122 12،161 46،433 جمع رل
131،16

1 
162،116 213،631 223،432 231،131 

 %22.61 %2.42 %23.14 %23.11 %12.32 %41.12 %21.41 -- بیمه حقرشد 

GDP
1 

4،113،

112 

4،221،

414 

6،632،

134 

2،114،

242 

12،212،

131 

12،312،

211 

12،314،

221 

13،111،

143 

 GDP -- 22.12% 34.11% 36.21% 34.16% 1.31% -4.34% 2.62%رشد  

 1326-1333ها    مار  بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن  الها    افنامه :منبع

                                                                                                                         
 ل.ل. افنامه  مار  بانک مررز  ج. 1



 

 113 

 ایرانها و ساختار رقابتی بازار بیمه  تحلیل ویژگی

ها  درونی و بیرونی تاثیر قابل توج ی بر  بدون تردید تحوالت لقتصاد  لز حیث رشد و یا شوک

بر لی  ل اس برر ی روند رشد لقتصاد  و . 1(2009، فیدره 2011، ما 1991لیزن )صنع  بیمه دلرند 

تولند برخی روندها  پدید  مده در صنع  بیمه رل تایی   توفید  می بیمه حقمقای ه  ن با تغییرلت رشد 

 3در طی  بیمه حقبدی  منظور رشد (. (Feride Hayirsever Basturk, 2012 نموده و توضیح دهد

ها با نرخ توفید  لرلیه شده ل   و لی  دلده 3دول شماره در جل   بیمهها    ال لخیر به تبهیک رشته

 . لند مقای ه شده (GDP) ناخافص دلخلی

و  1321ها   ها به جز  ال در تمام  ال بیمه حقشود ره ماافغ  مشخص می 3با توجه به جدول شماره 

رصد  د 12.32تولن مشاهده ررد ره رشد  به ویژه می. لند رشد چشمگیر  رل تجربه نهرده 1322

 1326ها  دیگر حتی  ال  ، در هیچ یک لز  ال1321درصد  در  ال  41.12و  1322در  ال  بیمه حق

شود لی  وضعی  با تغییرلت توفید ناخافص دلخلی روند  تر مشخص می با برر ی دقیق. تهرلر نشده ل  

 .مشاب ی رل تجربه نموده ل  

ب تگی مثاتی  لمروزه رامال مشخص ل   ره میان صنع  بیمه و توفید ناخافص دلخلی رشورها هم 

بدی  ترتی  در حافی ره توفید ناخافص دلخلی . 2(2005باریس، گریس و ل هوردیس )وجود دلرد 

 بیمه حقدرصد رشد دلشته، 36.21درصد و 34.11به ترتی  به میزلن  1322و  1321ها   لیرلن در  ال

 1322درصد و همچنی  در  ال 61.33نیز به میزلن  1321شته ثافث و مازلد و حولدث رلننده در  ال ر

 4.34-به همی  ترتی  با راه  رشد . رشد مح و ی پیدل ررده ل  ل   بیمهها   در تمامی رشته

د و ثافث و مازلها   رشته بیمه حقتولن مشاهده ررد  می 1321درصد  توفید ناخافص دلخلی در  ال 

رلی ن ا  به  ال گذشته  ن نیز رشد راهشی  بیمه حقها و  ها  زندگی،  ایر رشته حولدث رلننده، بیمه

 (Feride Hayirsever Basturk, 2012)لند  توج ی دلشته ب یار قابل

 

  ایران در بیمه ساختار بازار .9

 هیرشمن -معرفی شاخص هرفیندال  .8-9

 ماهی  لنتو می ن ا  شنا ایی با ره باشد می زلربا مانیز ا تخصوصیا لز  تهد  ن قعول در زلربا ر اختا

   ل زلربا ر  اختا تخصوصیا لز یهی زلربا تمررز. دنمو مشخص رل زلربا در قاب ر و لر گذ قیم 

 در قاب ر. دشو می مشخص زلربا در رنحصال یا قاب ر جهدر و لر گذ قیم  ماهی   ن رمک به ره

 تمررز شاخص لرمقد به توجه با رل قعیول  هازلربا.   ل زلربا تمررز جهدر لز متأثر تشد به زلربا

                                                                                                                         
1. Eisen, Ma, Liedtke 

2. Barrese, Grace and Scordis 
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 جمله لز مختل   ها شاخص لز ،تمررز  گیر لزهندل ل بر. دنمو  بند تق یم قاب ر تا رنحصال لز لنتو می

. دشو می ده تبال معی  مانیز دوره ل بر بنگاهی هش  و رچ ا ،یک تمررز ن ا  و للهرفیند شاخص

 رنحصال ،قابتیر ر ،نحصال شهل به ره مطافعه ردمو زلربا عنو ،تمررز لزهندل به توجه با ،ترتی  بدی 

 شاخص دو .شد هندلخو شنا ایی ،شوند می لدلره م لط هبنگا شهل به یا و (   /  خ ) چندجاناه

 دبرررا زلربا ر اختا محا اه در ه،شد ئهلرل  ها شاخص یگرد لز بیشتر لل،هرفیند شاخص و تمررز ن ا 

 (1323راردگر و همهارلن، ) .  ل تر ن ا  نیز  ن ا تطالعال به  تر ید و نددلر

لز  "در مطافعات تجربی درباره  اختار بازلرها برل  قضاوت رلجع به رقاب  و لنحصار در هربازلر، ل ا ا

 گیر  لندلزه  ها   اختار  ل   ره برل شود، تمررز بازلر لز جمله متغیر مب وم تمررز ل تباده می

ب یار  لز صاح  نظرلن . رقابتی ولنحصار  در مطافعات  تجربی راربرد و یعی دلردها    طح فعافی 

، رلجع به قدرت لنحصار  هر بازلر قضاوت "لندلزه تمررز "و تصمیم  ازلن لقتصاد ، با ل تباده لز 

 شود ها  تمررز ل تباده می صدر ب یار  لز مطافعات برل  شناخ   اختار بازلرها، لز شاخ. رنند می

تولن  اختار بازلر و به عاارتی لندلزه رقاب  و  با ل تباده لز مب وم تمررز می. 1(1221مدال و همهارلن، )

تمررز عاارت ل   لز چگونگی و نحوه . لنحصار رل در بازلرها  لنبرلد  و یا در لقتصاد برر ی ررد

هر چه بازلر . مد نظر ل  ها   ن، لندلزه ن ای بنگاه گیر  لندلزهمختل ؛ و در ها   تق یم بازلر بی  بنگاه

ها توزیع شود، تمررز بیشتر و در صورت ثاب  بودن تمامی شرلیط هر چه تعدلد  بی  بنگاهتر  ناعادالنه

در ولقع، لندلزه تمررز، لرتااطی معهوس با تعدلد . ها بیشتر باشد، درجه تمررز رمتر خولهد بود بنگاه

 (1321حر  و همهارلن، ) .ها در بازلر دلرد و لرتااطی م تقیم با توزیع نابرلبر   م بنگاه ها بنگاه

در لدبیات نظر  ل   معیار  لز تمررز ل   ره به طور گ ترده( HHI)هیرشم  -شاخص هرفیندلل

. شود می تمررز به راربردهها   ل تباده شده ل   و لغل  به عنولن معیار  برل  لرزیابی دیگر شاخص

بانک تعری  رردند ره برل  ها   رل به صورت مجموع مربعات لندلزه HHI  2(2111)بیهر و ها 

 (1321حر  و همهارلن، ) .شود بازلر  ل تباده میها     م گیر  لندلزه

بند  بازلر مورد  تو ط رمی یون تجارت  مریها برل  طاقه 31هیرشم  در دهه  -شاخص هرفیندلل

ها   هیرشم  لز حاصل جمع تولن دوم   م بازلر تمامی بنگاه -اخص هرفیندللش. ل تباده قرلرگرف 

هرچه لی  شاخص بزرگتر . رند می گیر  لندلزه ید و میزلن تمررز صنع  رل  فعال در صنع  بد   می

شاهوردیانی و ررزبر، .)باشد میزلن تمررز بیشتر بوده و رقاب  رمتر  در صنع  وجود دلرد و بافعهس

                                                                                                                         
1. Maddala, G. S, and Miller, E. 

2. Bikker J. A., and Haaf K. 
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 در ولقع لی  شاخص به هر بنگاه به لندلزه   م  ن در بازلر وزن(. 1323  و همهارلن، ؛ نماز1326

 (1333بیگدفی، ) .تولن دو دلده شده ل  ها  به   م بازلر بنگاه HHIدر شاخص . دهد می

 گیری سطح رقابت  اندازه  .1-9

هایی ل   ره برل   نج   یهی لز شاخص( HHI)هیرشم  -همانگونه ره بیان شد شاخص هرفیندلل

هیرشم  به صورت مجموع رلی -شاخص هرفیندلل. شود شدت رقاب  در یک بازلر مرتاط ل تباده می

ها  فعال در صنع  تح   هریک لز شرر  بیمه حقها  رل و یا ماافغ  ن ا  مربع نرخ رشد دلرلیی

   ن به  شود و معادفه   صنع  نشان دلده می  لی بیمه حقها و یا ماافغ  برر ی به مجموع رلی دلرلیی

، رارول و 2(2111)، بارس، گریس و ل هوردیس1(2116)پیرو  لز روش پرولن و پاویک

 ( Feride Hayirsever Basturk, 2012. )تدوی  شده ل   3(2111) ایری 

 

 
 در لی  معادفه، 

TA :ها  بیمه ل     شرر  بیمه حقها  رل یا مجموع رلی ماافغ  به معنا  دلرلیی . 

N : دهد ها  بیمه فعال در لی  حوزه رل نشان می تعدلد شرر . 

قدرت در صنع  مربوط  4هیرشم  به معنا  حدلقل ترلرم-شاخص هرفیندلل 1000مقادیر رمتر لز   -

 .ل  

 .دهد به معنا  ترلرم باال  قدرت در ت لط بازلر رل نشان می 1800مقادیر باالتر لز   -

 .شود به معنا  حد متو ط ترلرم قدرت در صنع  مربوط تب یر می 1800لفی  1000ان مقادیر می -

به معنا   ن ل   ره در صنع  تح  برر ی، هیچ شرر   1800تر لز همچنی  مقادیر روچک -

به عاارت ب تر هر . رل تصاح  ررده باشد 1درصد لز   م بازلر40قدرتمند  وجود ندلرد ره بی  لز 

 . میل شود، به معنا  راه  ترلرم قدرت در بازلر خولهد بود 1111  به  م 1311چقدر لز 

                                                                                                                         
1. Pervan, Pavic   
2. Bareese, Grace, Scordis 
3. Kafkova, et al. 

4. Intensification 

5. Market Share 
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 هیرشم  -به بیان دیگر، در هر صنعتی ره مقدلر شاخص هرفیندلل

  ب یار نزدیک ل   و شدت رقاب  در  ن  1باشد، یعنی  اختار بازلر به رقاب  رامل 1000رمتر لز

 . نیز در  طح ب یار پایی  قرلر دلرد

  در لی  حاف  . حارم ه  «  ل  لیده»دهند ره شرلیط رقابتی  نشان می 1800لفی  1000مقادیر میان

 . وجود ندلرد ره شرلیط رقاب  رل تعیی  رند 2هیچ شرر  غافای

 تولن لی  بازلر رل به عنولن یک  باشد می 1800هیرشم  باالتر لز -در صورتی ره شاخص هرفیندلل

شرلیط بازلر  خاصی رل  1800به طور رلی مقادیر باالتر لز . در نظر گرف  3بازلر با لنحصار گروهی

 . شرر  قرلر دلرند 4یا  3، 2   دهند ره تح   لطه نشان می

گیر  در مورد جایز بودن  مشاهده شده ل   ره وزلرت دلدگ تر  لیاالت متحده در هنگام تصمیم

مطابق لی  . دهد رل مد نظر قرلر می ها  فعال در یک صنع  خاص مقدلر لی  شاخص لدغام شرر 

ها  حاضر در یک صنع  یا به بیان دیگر با تشدید رقاب  در یک  شاخص با لفزلی  تعدلد شرر 

 رند و با راه  رقاب  نیز مقدلر لی  شاخص لفزلی  صنع  خاص، مقدلر لی  شاخص راه  پیدل می

و لوناد   2111و  ایری   ؛ رارول2111؛ بارس، گریس و ل هوردیس  2116پرولن، )یابد می

21124(.Feride Hayirsever Basturk, 2012) 

  های تحقیق یافته .9-9

"ها و  اختار رقابتی صنع  بیمه در ترریه ویژگی "با موضوع  2112در پژوه  لنجام شده  در  ال 
1،  

و  1زندگیها   بیمه بیمه ، حق6رل بیمه حقهیرشم  بر ل اس  -  مقادیر شاخص هرفیندلل محا اه

  پژوه  حاضر و  در دلمنه. صورت پذیرفته ل   2و همچنی  دلرلیی رل 3زندگیغیرها   بیمه بیمه حق

 بیمه حقهیرشم  با در نظر گرفت  مقادیر -شرلیط حارم بر بازلر بیمه   لیرلن، شاخص هرفیندلل با فحاظ

و  بیمه حقها، مقدلر رل  زندگی، درمان،  ایر رشتهها   ثافث و مازلد و حولدث رلننده، بیمهها   رشته

 . لرلیه شده ل   4ها  فعال محا اه ره نتایج  ن در جدول شماره  ها  رل شرر  دلرلیی

                                                                                                                         
1. Full Competition 

2. Dominant Company 

3. Oligopoly Market 

4.  Pervan, Barrese, Grace and Scordis, Kafkova, et al., Unaldi  
5. Feride Hayirsever Basturk , (    ), “Characteristics and Competition Structure of Turkish 
Insurance Industry”, Procedia, Social and Behavioral Sciences, 62, 1084-1088 

6. Total Premium 

7. Life Premium 

8. Non-life Premium 

9. Total Assets 
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 هیرشمن در بازار بیمه ی ایران -مقادیر شاخص هرفیندال. 1جدول 

 1326 1321 1324 1323 1322 1321 1321 1332 1333 هیرشم -شاخص هرفیندلل

 2،142 2،324 2،121 2،211 2،413 2،313 2،112 2،632 2،313 و مازلد و حولدث رلننده ثافث

 %2.61 %1.16 %1.32- %3.12- %11.11- %2.63 %1.61 %6.43- -- تغییرلت

 341 333 363 224 1،121 1،111 1،116 1،141 1،111 زندگیها   بیمه

 %1.32 %3.44- %13.21- %11.21- %4.32- %21.31- %2.43- %2.32 -- تغییرلت

 1،312 2،131 2،641 2،611 2،223 3،121 3،162 3،234 2،226 درمان

 %33.21- %12.23- %1.12- %3.41- %3.41- %3.21 %1.12- %41.21 -- تغییرلت

 1،133 1،634 1،163 1،326 1،212 1،113 2،161 2،326 2،411  ایر رشته ها

 %6.13 %1.61- %6.16- %1.33- %2.12 %12.13- %2.16- %2.21- -- تغییرلت

 1،462 1،166 1،214 1،221 2،111 2،324 2،413 2،413 2،441 توفید  بیمه حق

 %11.23- %1.13- %3.34- %1.11- %1.13- %6.12- %1.12 %1.34 -- تغییرلت

 1،426 1،623 1،611 1،161 1،162 1،111 1،311 1،221 2،211 دلرلیی

 %11.22- %1.11 %3.13- %12.22 %3.63- %3.12- %6.11- %2.14- -- تغییرلت

 تحقیقها   یافته :منبع

هیرشم  -ر د ره مقادیر شاخص هرفیندلل به نظر می 4ها  موجود در جدول شماره  با توجه به دلده

 .باشد می دهد ره لحتماال محیط لی  بازلر در هر بخ  به شرح زیر   لیرلن نشان می برل  بازلر بیمه

  لی  شاخص  ثافث و مازلد و حولدث رلننده برل  محا اه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -1

ها  تح   در بازلر بیمه   لیرلن در  ال بیمه حقشود ره مقادیر محا اه شده برل  توفید  مشاهده می

در  هیرشم -شود ره مقدلر شاخص هرفیندلل بدی  ترتی  مشاهده می. ه تند 2111برر ی بیشتر لز 

یعنی  1324، به رمتری  مقدلر خود در  ال 1333 ال  2313هر چند لز  1326-1333ها  میان  ال

ره در  ال در ل   وجود به گونه 1326و  1321ر یده وفی روند لفزلیشی در  ال ها  2121مقدلر

با .  درصد لفزلی  پیدل ررده ل 2.61به میزلن  2324یعنی مقدلر  1321مقای ه با مقدلر  ن در  ال 

ها  بیمه فعال در بخ  بیمه    زمانی میان شرر  تولن بیان ررد ره در لی  بازه توجه به لی  مقادیر می

 . وجود دلرد بازلر لنحصار گروهیثافث و مازلد و حولدث رلننده 

  لی  شاخص مشاهده  زندگی، برل  محا اهها     بیمه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -2

ها  تح  برر ی  در صنع  بیمه   لیرلن در  ال بیمه حقشود ره مقادیر محا اه شده برل  توفید  می

شود ره  بدی  ترتی  مشاهده می. ه تند 1311و رمترلز  1111بی  لز  1322-1333ها   در طی  ال
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دلرد  1322-1332بور روند راهشی در  ال ها ها  مز هیرشم  در میان  ال-مقدلر شاخص هرفیندلل

محا اه شده ل   در مقای ه با مقدلر  ن در  ال  1121ره معادل  1322و مقدلر لی  شاخص در  ال 

تولن بیان  با توجه به لی  مقادیر می. درصد راه  پیدل ررده ل  4.32به میزلن  1111یعنی مقدلر  1321

بازلر شرلیط رقابتی زندگی، ها   ها  بیمه فعال در بخ  بیمه    زمانی میان شرر ررد ره در لی  بازه

بدی  . ر ند می 1111به رمتر لز  1326-1323ها   مقادیر محا اه شده در طی  ال.  وجود دلرد لیده لل

ها  مزبور به روند راهشی  هیرشم  در میان  ال-شود ره مقدلر شاخص هرفیندلل ترتی  مشاهده می

با توجه به لی  . محا اه شده ل   341معادل  1326ره مقدلر  ال ل   ه گونهخود لدلمه دلده ل   ب

زندگی ها   ها  بیمه فعال در بخ  بیمه   زمانی میان شرر  تولن بیان ررد ره در لی  بازه مقادیر می

 .وجود دلرد بازلر شرلیط رقابتی رامل و ب یار نزدیک

شود ره مقادیر    لی  شاخص مشاهده می حا اهدرمان برل  م بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -3

بیشتر لز  1321-1333ها  تح  برر ی در صنع  بیمه   لیرلن در  ال بیمه حقمحا اه شده برل  توفید 

بدی  ترتی  مشاهده . ه تند 3111حتی بی  لز  1321-1332ها   و به صورت خاص در  ال 2111

روند راهشی دلشته و  1321-1322ها    ال هیرشم  در میان-شود ره مقدلر شاخص هرفیندلل می

محا اه شده ل   در مقای ه با مقدلر  ن در  ال  2131ره معادل  1321مقدلر لی  شاخص در  ال 

تولن  با توجه به لی  مقادیر می. درصد راه  پیدل ررده ل  12.23به میزلن  2641یعنی مقدلر  1324

ا  بیمه فعال در بخ  بیمه درمان بازلر لنحصار گروهی ه   زمانی میان شرر  بیان ررد ره در لی  بازه

راه  یافته ره ن ا  به  ال قال  1312به میزلن  1326وفی به یهااره لی  مقدلر در  ال . وجود دلرد

تولن بیان ررد ره به ل تثنا   ال  با توجه به لی  مقادیر می. درصد راه  رشد دلشته ل  33بی  لز 

 .وجود دلرد بازلر لنحصار گروهیمان، درها   ، در بخ  بیمه1326

شود ره    لی  شاخص مشاهده می برل  محا اهها   ایر رشته بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -4

 1321-1333ها  تح  برر ی در صنع  بیمه   لیرلن در  ال بیمه حقمقادیر محا اه شده برل  توفید 

هیرشم  در میان -ره مقدلر شاخص هرفیندلل شود بدی  ترتی  مشاهده می. باشد می 2111بیشتر لز 

تولن بیان ررد ره  با توجه به لی  مقادیر می. ها  مورد لشاره تغییرلت متباوتی رل تجربه ررده ل    ال

بازلر لنحصار گروهی وجود ها  ها  بیمه فعال در بخ  بیمه  ایر رشته   زمانی میان شرر  در لی  بازه

ره به  1323و  1322ها   به ل تثنا   ال 1326-1321ها   برل   الوفی مقادیر محا اه شده . دلرد

با توجه به لی   .لند ر یده 1311به رمتر لز ها  دهند در  ایر  ال می رل نشان 1326و  1212ترتی  مقادیر 
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به فحاظ نزدیهی مقادیر به مرز ها  به بعد، در بخ   ایر رشته 1321تولن بیان ررد ره لز  ال  مقادیر می

 . وجود دلردبازلر لنحصار گروهی همچنان  1311

شود ره مقادیر    لی  شاخص مشاهده می برل  محا اه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر رل  -1

بیشتر لز  1324-1333ها  تح  برر ی در صنع  بیمه   لیرلن در  ال بیمه حقمحا اه شده برل  توفید 

ها   هیرشم  در میان  ال-شود ره مقدلر شاخص هرفیندلل بدی  ترتی  مشاهده می. دباش می 1211

محا اه شده  1214ره معادل  1324بیشتر روند راهشی دلشته و مقدلر لی  شاخص در  ال  1333-1324

درصد راه  پیدل ررده 3.34به میزلن  1221یعنی مقدلر  1323ل   در مقای ه با مقدلر  ن در  ال 

ها  بیمه فعال در    زمانی میان شرر  تولن بیان ررد ره در لی  بازه توجه به لی  مقادیر میبا . ل  

محا اه شده  1462معادل  1326وفی لی  مقدلر در  ال . حاف  رلی بازلر، لنحصار گروهی وجود دلرد

ه لی  با توجه ب. درصد رشد منبی راه  دلشته ل  11بی  لز  1166ل   ره ن ا  به  ال قال معادل 

 .ل   بازلر لنحصار گروهی 1326تولن بیان ررد ره به ل تثنا   ال  مقادیر می

شود ره در طول    مقدلر لی  شاخص مشخص می ها  رل برل  محا اه در صورت ل تباده لز دلرلیی

ها  رل  هیرشم  محا اه شده بر ل اس دلرلیی-  زمانی تح  برر ی مقادیر شاخص هرفیندلل بازه

رل  بیمه حقو ها   ایر رشتهها   بیمه فعال در صنع  بیمه لیرلن روند نزوفی مشاب ی با حاف ها   شرر 

-1333ها   مشاهده شده در  ال 1311به طور  ره مقادیر باالتر لز . ره در مولرد پیشی  بیان شد دلرند

به 1326 ال  ره درل   به گونهلند  ر یده 1326-1321ها   در طول  ال 1111به مقادیررمتر لز  1321

رند  نیز لی  نتایج رل تایید می بیمه حقنرخ تغییرلت در مقای ه با ماافغ . لند راه  پیدل ررده 1426مقدلر 

لنحصار گروهی بازلر لز دهد ره  طح رقاب  در لی  بازلر با لف  و خیز همرله بوده و شرلیط  و نشان می

 . ل  در حال میل رردن  به  م  بازلر لیده لل

تولن به ر یدن به فضا   می شرر  لول بازلر روند راهشی خود رل لدلمه دهد، 4بنابرلی  لگر   م 

لفاته ر یدن به محیط رقابتی زمان بر خولهد بود وتحقق  اختار مطلوب رقابتی به . رقابتی لمیدولر بود

 .شرلیط متنوع و متعدد  نیز ب تگی دلرد

هریشم  در -ه در رشور، محا اات مقادیر شاخص هرفیندللکرر شده صنع  بیمها   با توجه به ویژگی

لی  پژوه  لز منظر  دیگر ولبتدل با در نظر گرفت  عملهرد چ ار شرر  لول، بیمه دوفتی بیمه لیرلن و 

به ل تثنا  ها  ، دوم عملهرد  ایر شرر (لفارز،   یا و دلنا) ه شرر  ولگذلر شده به بخ  خصوصی

بیمه فعال به ها   دوفتی شامل تمام شرر غیربیمه بخ  ها   شرر  چ ار شرر  لول مذرور و  وم

 .شود می لرلیه 1و  6، 1جز شرر  بیمه لیرلن لنجام ره نتایج  ن به ترتی  مطابق جدلول 
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 چهار شرکت اول صنعت بیمه ایران-هیرشمن-مقادیر شاخص هرفیندال. 1جدول 
-شاخص هرفیندلل

 هیرشم 
1333 1332 1321 1321 1322 1323 1324 1321 1326 

ثافث و مازلد و 

 حولدث رلننده
2،611 2،443 2،611 2،166 2،222 2،112 2،131 2،212 2،413 

 %11.62 %1.61 %1.26- %3.11- %16.33- %4.32 %3.23 %3.31- -- تغییرلت

 232 313 361 142 663 112 1،213 1،331 1،331 زندگیها   بیمه

 %23.11- %11.41- %33.11- %11.21- %1.13- %41.41- %12.43- %3.34 -- تغییرلت

 621 2،161 2،132 2،622 2،331 3،111 2،241 3،131 1،214 درمان

 %62.23- %21.12- %1.13- %1.34- %1.22- %2.16 %1.14- %61.41 -- تغییرلت

 1،631 1،122 1،613 1،311 1،313 1،462 2،126 2،321 2،332  ایر رشته ها

 %1.11 %3.21- %3.41- %1.43- %23.13 %22.21- %2.22- %2.33- -- تغییرلت

 1،311 1،642 1،316 1،321 2،161 2،232 2،332 2،366 2،332 توفید  بیمه حق

 %21.31- %3.62- %4.12- %1.22- %1.12- %6.11- %1.23 %1.12 -- تغییرلت

 1،231 1،111 1،411 1،633 1،423 1،131 1،114 1،323 2،121 دلرلیی

 %21.61- %1.31 %2.21- %14.11 %2.26- %1.12- %1.26- %2.23- -- تغییرلت

 تحقیقها   یافته :منبع

مورد ها   هیرشم  طی  ال-و مقادیر شاخص هرفیندلل 1ها  موجود در جدول شماره  با توجه به دلده

طور قابل   لیرلن، ترلرم قدرت به  گردد ره برل  چ ار شرر  لول صنع  بیمه می برر ی مالحظه

 .بنابرلی   محیط لی  بازلر در هر بخ  به شرح زیر خولهد بود. توج ی باال  

  لی  شاخص  ثافث و مازلد و حولدث رلننده برل  محا اه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -1

مه ها  بی   زمانی میان شرر  ، در لی  بازه1326در  ال  2413تولن بیان ررد ره با ر یدن به مقدلر  می

 . باشد می بازلر، لنحصار گروهیفعال در بخ  بیمه ثافث و مازلد و حولدث رلننده 

تولن بیان    لی  شاخص می زندگی، برل  محا اهها     بیمه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -2

 و 1333در  ال  1331  زمانی و تغییرلت به عمل  مده در مقادیر محا اه شده لز  ررد ره در لی  بازه

زندگی در طی ها   ها  بیمه فعال در بخ  بیمه ، میان شرر 1326در  ال  232ر یدن به مقدلر 

 .باشد می بازلر رقاب  1326-1321و لز  ال   بازلر شرلیط لیده لل 1321-1333ها    ال
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شود ره در  می   لی  شاخص مشاهده درمان برل  محا اه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر   -3

بازلر  1321-1333ها   ها  بیمه فعال در بخ  بیمه درمان در طول  ال   زمانی میان شرر  لی  بازه

محا اه شده ل   ره  621معادل  1326وفی به یهااره لی  مقدلر در  ال . وجود دلرد لنحصار گروهی

د ره تولن بیان رر با توجه به لی  مقادیر می. درصد رشد منبی دلشته ل  62ن ا  به  ال قال بی  لز 

 .وجود دلرد درمانها   ، بازلر لنحصار گروهی در بخ  بیمه1326به ل تثنا   ال 

تولن بیان ررد ره    لی  شاخص می برل  محا اهها   ایر رشته بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر  -4

-1333ها   ها  بیمه فعال در بخ  بیمه  ایر رشته ها، در طول  ال   زمانی میان شرر  در لی  بازه

و  1321ها   وفی مقادیر محا اه شده برل   ال. وجود دلرد بازلر لنحصار گروهی 1323-1322و  1321

به  م  شرلیط قرلردلرند، بازلر  1611دهد با مقادیر محا اه شده ره در محدوده  می نشان 1324-1326

 . میل ررده ل   لیده لل

تولن بیان ررد ره در لی     لی  شاخص می برل  محا اه بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر رل  -1

بازلر  1324-1333توفید  لز  ال  بیمه حقها  بیمه فعال در حاف  رلی    زمانی میان شرر  بازه

راه  پیدل ررده بنابرلی  با  1326و  1321ها   وفی لی  مقدلر در  ال. لنحصار گروهی وجود دلرد

  زمانی  تولن بیان ررد ره در لی  بازه ، می1326 ال  برل  1311توجه به لی  مقادیر و محا اه مقدلر 

 .وجود دلرد بازلر شرلیط لیده للتوفید   بیمه حقها  بیمه فعال در حاف  رلی  میان شرر 

شود ره در طول    مقدلر لی  شاخص مشخص می ها  رل برل  محا اه در صورت ل تباده لز دلرلیی

ها  چ ار  هیرشم  محا اه شده بر ل اس دلرلیی-  زمانی تح  برر ی مقادیر شاخص هرفیندلل بازه

با ماافغ نرخ تغییرلت در مقای ه . شرر  لول بیمه فعال در صنع  بیمه لیرلن روند نزوفی تجربه شده ل  

و 1333ها   بعدلز ال دهد ره  طح رقاب  در لی  بازلر رند و نشان می نیز لی  نتایج رل تایید می بیمه حق

 . لز لنحصار گروهی به لیده لل تغییر یافته ل   1332

 سایر شرکت ها-هیرشمن-مقادیر شاخص هرفیندال. 9جدول 

 1326 1321 1324 1323 1322 1321 1321 1332 1333 هیرشم -شاخص هرفیندلل

 21 122 112 114 112 36 122 133 143 ثافث و مازلد و حولدث رلننده

 %21.16- %3.12 %3.13 %4.21- %26.13 %33.21- %22.63- %23.14 -- تغییرلت

 612 131 426 441 411 413 363 361 361 زندگیها   بیمه

 %14.32 %6.26 %11.21 %2.43- %1.34- %24.32 %2.22 %1.43- -- تغییرلت

 623 11 63 11 23 131 123 41 212 درمان



 

 122 

 1326 1321 1324 1323 1322 1321 1321 1332 1333 هیرشم -شاخص هرفیندلل

 %311.14 %12.12 %11.13 %41.63- %43.11- %41.11 %161.23 %31.42- -- تغییرلت

 112 111 111 36 24 234 11 11 33  ایر رشته ها

 %3.11- %1.13 %23.11 %3.11- %66.21- %221.31 %2.11 %21.61- -- تغییرلت

 111 111 113 21 21 22 34 31 111 توفید  بیمه حق

 %33.23 %3.22 %13.11 %1.61- %1.31 %2.13 %4.41- %16.23- -- تغییرلت

 121 141 146 123 146 136 116 163 116 دلرلیی

 %31.21 %3.13- %13.21 %12.11- %6.11 %12.62- %1.16- %4.14- -- تغییرلت

 تحقیقها   یافته :منبع

به ل تثنا  چ ار شرر  ها   ایر شرر برل   6هیرشم  مطابق جدول شماره -مقادیر شاخص هرفیندلل

ثافث و مازلد و حولدث رلننده،  بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر دهد ره  نشان می لول صنع  بیمه،

ها   ر توفید  رل و همپنی  دلرلیی شر بیمه حقزندگی، بیمه درمان،  ایر رشته ها، ها   بیمه

 .وجود دلرددر تمامی مولرد بازلر رقابتی ها  بیمه یاد شده    زمانی میان شرر  موصو ، در لی  بازه

 

 دولتیغیرهای  شرکت -هیرشمن -مقادیر شاخص هرفیندال. 3جدول 
-شاخص هرفیندلل
 هیرشم 

1333 1332 1321 1321 1322 1323 1324 1321 1326 

ثافث و مازلد و حولدث 
 رلننده

311 313 323 223 263 221 314 311 223 

 %2.11- %1.26 -- تغییرلت
-
1.34% 

-
11.63% 

13.14
% 

1.41% 
-
4.13% 

-1.14% 

 621 622 133 121 136 643 113 162 623 زندگیها   بیمه

 -- تغییرلت
-
2.31% 

1.24% 
13.12
% 

-2.11% 1.61% 
-
1.31% 

1.33% 12.13% 

 241 431 312 322 233 231 223 161 612 درمان

 -- تغییرلت
11.36
% 

-
61.43% 

-
2.11% 

-1.11% 
16.12
% 

-
1.11% 

32.13
% 

111.14
% 

 361 331 314 341 341 412 413 324 313  ایر رشته ها

 %3.61 %4.13 -- تغییرلت
11.42
% 

-
22.11% 

2.13% 1.21% 1.61% -1.22% 

 311 321 313 311 261 262 221 323 333 توفید  بیمه حق
 %3.36 %4.22 %13.112.42 %1.26--- -- تغییرلت
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-شاخص هرفیندلل
 هیرشم 

1333 1332 1321 1321 1322 1323 1324 1321 1326 

2.31% 11.41% 2.43% % 
 321 224 222 236 312 314 221 313 326 دلرلیی

 -- تغییرلت
-
2.61% 

-3.12% 4.36% 2.11% 
-
3.41% 

2.12% 1.16% 11.31% 

 تحقیقها   یافته :منبع

تمامی هیرشم  برل  -نیز مقادیر شاخص هرفیندلل 1ها  موجود در جدول شماره  با توجه به دلده
ثافث و مازلد و  بیمه حقدر صورت ل تباده لز مقدلر دهند ره  نشان می دوفتیغیربخ  ها   شرر 

توفید  رل و همپنی  دلرلیی  بیمه حقزندگی، بیمه درمان،  ایر رشته ها، ها   حولدث رلننده، بیمه
 در تمامی مولرد بازلر رقابتیها  بیمه یاد شده    زمانی میان شرر  موصو ، در لی  بازهها   شرر 

 . وجود دلرد
دوفتی در لی  غیربیمه دلرل    امدلرلن بخ  ها   در طی لی  پژوه  مشخص شد ره تعدلد شرر 

رامال ها   م دوف  لزبازلر بیمه لز طریق لفزلی  شرر دهد    می   زمانی لفزلی  یافته ره نشان بازه
 .دوفتی در حال راه  ل  غیر

تولن  لند می ، لنجام دلده2(2005)و رافهوول و  ایری  1(2006)هایی ره پرولن و پاویک  در پژوه 
تولند بر  تولن بیان ررد ره شرلیط رقابتی لی  صنع  می بدی  ترتی  می. نتایج مشاب ی رل مشاهده ررد

ها رل ولدلر رنند تا برل   ها  روچک تاثیر منبی دلشته باشد و در برخی لز مولقع  ن عملهرد شرر 
رنند ره به راه   ود ور  شرر    تی محا اهرل به صور بیمه حقمحافظ  لز   م بازلر  خود ماافغ 

  (Feride Hayirsever Basturk, 2012.)شود منجر می

 گیری نتیجه. 1
ل  لز جمله محیط  یا ی، فرهنگی، لجتماعی،  الم  لقتصاد ،  تو عه یک صنع  به عولمل گ ترده

شرر  ره در حال  حضور تعدلد زیاد . رارگیر  لبزلر حقوقی منا   و وجود رقاب  ولب ته ل   به
.  ورند وجود نمی فروش محصوالت ل ا ی یه انی ه تند،  اختار بازلر رقابتی در صنع  بیمه رل به

تح  رنترل دلشته باشند، حضور تعدلد زیاد  ها، بخ  بزرگی لز بازلر رل  لگر تعدلد رمی لز شرر 
و ن ادها  عمومی غیردوفتی  ها دوفتی حضور شاه. ها ممه  ل   تن ا فری  رقاب  رل لیجاد رند شرر 

صنع  بیمه رشور در عمل شاهد حضور و یع بخ  . ها  صنع  بیمه ل   ها لز چاف  در  اختار بیمه
باشند فذل  بیمه میها   دلر شرر  خصوصی نی   و بیشتر ن ادها  دوفتی و ولب ته به دوف ،   ام

                                                                                                                         
1. Pervan and Pavic 

2. Kafkova, et al. 
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 . ل  ل   یرحرفهل  و رقابتی نی   و مولنع  ن غ  اختار بیمه در رشور ما حرفه
، نتایج (1326- 1322)لز طر  دیگر در برر ی و تحلیل  مار  فروش صنع  بیمه طی پنج  ال 

شخص ثافث، مازلد و حولدث رلننده و درمان در مقای ه با ها   حاری لز لهمی  و لعتاار دو رشته بیمه
دو رشته م م و ل ا ی ل   ها  بیمه بر رو  لی   فذل تمررز شرر . باشد ل  می ها  بیمه  ایر رشته

 .لصلی ل  ها   بیمه در صنع ، معطو  به برنامه توفید لی  رشتهها   زیرل رتاه و جایگاه شرر 
برل  ( 1: حاف  شامل 4توفید  و دلرلیی رل در  بیمه حقبر ل اس  HHIدر لی  پژوه  مقادیر شاخص

و  ه ( بیمه دوفتی)بیمه لیرلن : چ ار شرر  لول شامل( 2فعال در بازلر بیمه رشور، ها   رل شرر 
به ل تثنا  چ ار شرر  ها   ایر شرر ( 3، (لفارز،   یا و دلنا)شرر  ولگذلر شده به بخ  خصوصی

بیمه فعال به جز شرر  بیمه ها   بیمه بخ  غیردوفتی شامل تمام شرر ها   شرر ( 4لول مذرور و 
 : لیرلن نیز مورد برر ی  قرلر گرف  و مشخص شد ره

 کل بازار بیمه کشور -اول حالت
. ثافث و مازلد و حولدث رلننده، بازلر لنحصار گروهی ل  ها   در برر ی لنجام شده بازلر بیمه 

لند و ل ا ا   می لز رل پرتبو  صنع  ندلرند برل  همی   زندگی رشد معنی دلر  ندلشتهها   بیمه
در  نولت  11326در حوزه بیمه درمان، به ل تثنا   ال . شود می تعادل رقابتی در بازلر  ن مشاهده

 بیمه حقبیمه ل ، ها    ایر رشتهها   در بخ . گذشته مورد برر ی بازلر لنحصار گروهی حارم ل  
توفید  و دلرلیی علی رغم لینهه بازلر به  م  رقابتی لیده لل در حال میل رردن ل  ، لما همچنان 

 .لنحصار گروهی در نظر گرف تولن  می وضعی  بازلر رل
 چهار شرکت اول صنعت بیمه -حالت دوم

ثافث و مازلد و حولدث رلننده، ها   دهد بازلر بیمه می نشان HHIنتایج حاصل لز مقادیر محا اه شده  
به بعد لز بازلر لیده لل به بازلر رقابتی  1321زندگی لز  ال ها   بازلر بیمه. بازلر لنحصار گروهی ل  

شود ره تغییر معنی دلر مقدلر محا اه شده  می در حوزه بیمه درمان، لی   ولل مطرح. شده ل  تادیل 
HHI  مشاهده گردید، به ل تثنا   1چه دفیلی دلرد؟ همانگونه ره در جدول شماره  1326در  ال
و ها  با برر ی دقیقتر دلده. در  نولت گذشته مورد برر ی بازلر لنحصار گروهی حارم ل   1326 ال

، تغییر 1326بیمه در لی  زمینه، عل  لصلی تادیل لی  بازلر به بازلر رقابتی در  ال ها   عملهرد شرر 
دوفتی و لنتقال پرتبو  لز بخ  دوفتی بوده ره موج  غیرها   عمده   م بیمه درمان یهی لز شرر 

توفید   ن شرر   بیمه حقبرهم زدن تولزن بازلر و نتایج تحلیل لی  بازلر و همچنی  تاثیر مشابه   م 
نیز لز  ال ل   بیمهها   در  ایر رشته. توفید  رل صنع  بوده ل   بیمه حقدر محا اات مقادیردر 

                                                                                                                         
 21621.2به مالغ  1326توفید  رشته بیمه درمان شرر  بیمه د ، در  ال  بیمه حقعل  لصلی لی  تغییر، لفزلی  ناگ انی . 1

عملهرد شرر   14-1 -لف : جدول شماره) .میلیارد ریال ثا  شده ل   111.1، مالغ 1321میلیارد ریال بوده ره در  ال 

 ( 1326بیمه د ،  افنامه  مار  صنع  بیمه  ال 
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مقادیر بد    مده دلرلیی رل . به بعد نیز بازلر لنحصار گروهی به بازلر لیده لل تادیل شده ل   1324
 . حاف  لنحصار  به لیده لل تغییر یافته ل   و بعد لز  ن لز 1321دهد لز  ال  می نشانها  لی  شرر 

 به استثنای چهار شرکت اول صنعت بیمهها  سایر شرکت -حالت سوم 
 .دهد می رل نشانها  در لی  برر ی مقادیر بد    مده حاری لز وجود بازلر رقابتی در تمامی زمینه

 دولتی غیرهای  شرکت -حالت چهارم
 .دهد ها رل نشان می بتی با ترلرم ن ای در تمامی رشتهوجود بازلر رقا حاری لز مده  برر ی مقادیر بد   لی  در
  پیشنهادها. 1

تولن مولرد به شرح زیر رل بیان ررد ره حاو  م ائل و پیشن ادها  تحقیق  تحقیق میها   بر ل اس یافته
 :نیز خولهد بود

ه به مب وم نظر   ن بلهه به وجود یک محیط مترلرم در بازلر بیمه رشور حاری لز فضا  لنحصار ن -۸
مر وم و حارم بر صنع  بیمه ل   ره به شدت لز تغییر و تحول و پویایی ها   معنا  ن ادینه شدن رویه

 .رند می و تهامل پرهیز
روچک لرثری  رل در ها   بزرگ لقلی  و شرر ها   در بازلر بیمه رشور ره تعدلد شرر  -6

شرر  بیمه در مجموع لز بی  نمی رود و در نتیجه رشد صنع  رل ولرد بر هر ها   لختیار دلرند،  تهانه
بر رشد و تو عه صنع  به درجه تمررز و ترلرم بازلر ها  دهد بنابرلی  لثر تهانه می تح  تأثیر قرلر
 1.ولب تگی دلرد

در یک بازلر . تعرفه ها   از   و به لصطالح پدیده نرخ شهنی ناشی لز نظام  زلدها  جنگ قیم   -۹
بر ماادالت بازلر ل   رقابتی، لبعاد فنی حارمی  ن ادینه شدهغیرمند و  ازمان یافته، حتی در شرلیط  نظام

. باشند می روچک و بزرگ، متع د به رعای  قیم  و رقاب  منصبانهها   دلشته و هر دوِ شرر 
لطمینان و ره متضم  راه  ری ک بیمه گر  و در نتیجه تو عه ل   بنابرلی  حبظ لصول لخالق حرفه

باشد، محصول بازلر  تولنمند و قاعده مند  می هم لفزلیی مشاررتی رلیه لرران و بازیگرلن صنع  بیمه
 .تولند یهی لز عولمل ترغی  رننده حرر  به  م  بازلر رقابتی باشد می ل   ره

شود لی  ل   ره  یا  اختار بازلر  ره متأثر لز یک فضا  ب ته و  می  ولل م می ره مطرح  -6
جدید بوده و بیشتر تمررز خود رل معطو  به تهثرگرلیی مو  ات ها   بدون لیجاد و تو عه ظرفی 

به عنولن شاخص تو عه فضا  رقابتی نموده ل  ، بدون هر گونه تحلیل ن اد  و عولمل ل   بیمه
د بنیان تولن می ،...مانند قولنی  و مقررلت، ن اد حارمی ، ن ادها  غیرر می وهایی  چندوج ی در حوزه

فرلگیر  و رشد ضری  نبوک بیمه در رشور رل به همرله دلشته باشد؟ یا لینهه همان رشد بطهی صنع  
ها   رشد یافته به مدد شتاب دهندهها   مر وم  ن لدلمه دلشته باشد و در حاف ها   بیمه در قاف 

 .بیرونی، شی  رشد ضری  نبوک لندری بیشتر گردد

                                                                                                                         
 .رجوع شود( 1321)برل  لطالعات بیشتر به حر  و همهارلن  . 1
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یمه در لقیانوس قرمز، متالطم و مترلرم ل  ، رقاب  مب ومی ندلرد و بنابرلی  مادلمی ره بازلر ب -۶
ها و لهدل  روتی ،  مر وم ل  ، هم و با  یا  ها   ترتیاات ن اد  بازلر ره متأثر لز شرلیط و رویه

ها  تمررز، نمایی  لندلز  تی نیز راه   نجه ها  لخیر رل دناال ررده و در چشم رشد معمول  ال
ها  جار ، در  نماید و ن اد حارمی  نیز بر  یاق رویه می ی لز  اختار بازلر رل تر یمولقعغیرهمچنان 
 .گذلر  طی طریق خولهد نمود ها  نظارت و قانون حوزه

فهر  و نگرش ن اد حارمی  به ن اد بیمه و ترتیاات ن اد   ن، متضم  تحول ها   تغییر در بنیان -6
 . گرل و  اختارمند بازلر بیمه خولهد بود تو عه

 منابع
فصلنامه پژوهش ا . نق  تنظیم و ن ادها  ضد لنحصار در صنع  بانهدلر  رشور. 1333، .بیگدفی، م -

 .14-41، صص 1333، پاییز  11لقتصاد ،  ال هبدهم، شماره ها   و  یا  
تحلیل لثر همزمان . 1321، .س، میر هاشمی نایینی، .، نجاتی، م.جالیی ل بند یاد ، ع. حر ، ح -

پژوهشی، -فصلنامه علمی. در بانهدلر  بر رشد لقتصاد  لیرلنل   بازبودن تجار  و لثرلت دلنه
 .111-33، صص 1321پژوهش ا  رشد و تو عه لقتصاد ،  ال هشتم، شماره  ی لم، ب ار 

توبی  بر تحلیل  Qهیرشم  و -هرفیندللها    زمون شاخص. 1326، .، ررزبر، ب رلم.شاهوردیانی، ش -
،  ال گذلر   رمایهپژوهشی دلن  -فصلنامه علمی.  اختار  رمایه، رارلیی و رقاب  بازلر محصول

 .222-233، صص 1326، پاییز 23ششم، شماره 
لز منظر  بیمه صنع  مدیری  ری ک در. 1323، .، محمد  لوجان، ح.، لحرلر ، م.راردگر، ل -

 .فصلنامه جامعه و لقتصاد. ماادفه هزینه لقتصاد اتنی بر رویهرد اختار بازلر و م
 .1326-1333ها   افنامه بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن  گزلرش -
. رقاب  در بازلر محصول و ریبی  لطالعات ح ابدلر . 1323، .، ممتازیان، ع.، رضایی، غ.نماز ، م -

، دوره ششم، شماره (م لجتماعی و لن انی پیشی مجله علو)ح ابدلر  دلنشگاه شیرلزها   مجله پیشرف 
 .166-133، صص 3/61، پیاپی 1323دوم، پاییز و زم تان 

- Bikker, J. A., and Haaf, K. (2000). " Measures of Competition and 
Concentration in the Banking Industry: A Review of the Literature". De 
Nederlandsche Bank Research Series Supervision, 27, 1-35. 

- Feride Hayirsever Basturk , (    ), “Characteristics and competition structure 
of Turkish insurance industry”, procedia, Social and Behavioral Sciences, 62, 
1084-1088. 

- Maddala, G. S, and Miller, E. (1995). "Microeconomics, The Regulation of 
Monopoly". Chapter 10. McGrawhill Book Company,189-195.
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 مالحظات تنظیمی: صنعت بیمهگذاری بهینه در  رقابت و قیمت

 

 مالحظات تنظیمی: گذاری بهینه در صنعت بیمه قیمترقابت و 
 

 2جولنمردمژگان      1حمید رردبچه

 چکیده

ها  نوی  با محوری  علم دلده، صنع  بیمه ج انی در حال تجربه رویهرد جدید  با گ ترش فنّاور 

گذلرلن فرلتر لز ها  بیمهل  ل   ره بر مانا  توجه به ویژگیگذلر  محصوالت بیمهدر قیم 

در لی  . شودشناخته میگذلر  ب ینه لی  رویهرد با عنولن قیم . گذلر  ری ک پایه ل   قیم 

راو  و هوش مصنوعی لی  لمهان رل ها  نوی  در قاف  لینترن  لشیاء، دلدهرویهرد ل تباده لز فنّاور 

ها  تاعیضانه در گذلرلن به لرلئه قیم رند ره بر ل اس شناخ  رش  تقاضا  بیمهفرلهم می

گذلر   ود ره لی  شیوه قیم مطافعات مختل  نشان دلده ل   . ماادرت نمایند محصوالت بیمه

 .درصد لفزلی  دلده ل   11لفی  4ها  بیمه رل بی  شرر 

ها  گیر  رقاب  قیمتی در صنع  بیمه رشور در رنار شروع ورود فنّاور ها و شهل زلد از  تعرفه

نوی  به صنع  بیمه رشور، شرلیطی رل فرلهم نموده ره حرر  صنع  بیمه رشور در م یر 

لی  مقافه قصد دلرد با معرفی لی  رویهرد، لبزلرها   ن . ل  بینی رردهب ینه رل قابل پی گذلر   قیم 

گذلر  قرلر گیرد رل مورد برر ی قرلر و تجربه ج انی، مالحظات رلی ره باید مورد توجه  یا  

 .دهد

 گذلر  گذلر  ب ینه، صنع  بیمه، قیم گذلر  تاعیضانه، قیم قیم ، قیم : کلیدی واژگان

 .نارنشی، علم دلده، رش  تقاضا
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 مقدمه

ها  متباوت لز مشتریان متباوت برل  محصول یه ان ل   ره تاعیض قیم ، به معنا  دریاف  قیم 

ها  متباوت برل  یک در صنع  بیمه مشتریان با ری ک. بیانگر وجود قدرت بازلر  بنگاه ل  

چنی  تباوتی ره ل اس . رنند متباوتی رل پردلخ  میها   بیمهمحصول معی  مثال شخص ثاف ، حق

در حقیق  بر ل اس لی  رویهرد . شودل  ل   تاعیض قیم  تلقی نمیگذلر  محصوالت بیمه قیم 

گذلر ، لرچوئرها با محا اه خ ارت لنتظار  در رنار توجه به هزینه عملیاتی و حاشیه  ود مورد  قیم 

بنابرلی ، هنگامی ره صحا  لز . رنند ل  رل تعیی  می محصول بیمهبیمه یک نظر برل    امدلرن نرخ حق

شود، تاعیض قیم  ری هی یا ری ک پایه به شرح مورد لشاره ره تباوت  تاعیض قیم  در بیمه می

گردد؛ ره قیم  ناشی لز تباوت در زیان لنتظار  فرد بیمه شده باشد، نی  ، بلهه به تباوت قیمتی بازمی

ل اس . شودها  متباوت مطافاه میل  یه ان قیم  یه ان برل  یک محصول بیمهلز لفرلد با ری ک 

نامیده  0گردد ره تاعیض قیم  غیرری هیگذلر باز میها  تقاضا  بیمهگذلر ، به ویژگی لی  قیم 

ری هی در بازلرها  بیمه غیرزندگی ب یار  لز رشورها  غیرها  لخیر، تاعیض قیم  در  ال. شود می

درصد بیمه لتومایل  11شود ره در حدود تخمی  زده می 4.ل  و  مریها گ ترش یافتهلروپایی 

مطافعات مورد  لنجام گرفته نشان  3.شودگذلر  میها قیم لنگل تان با ل تباده لز لنولعی لز لی  روش

ناخافص و  ود بنگاه رل ب اود  بیمه حقدرصد  4تا  2گذلر  حدود دهند ره لی  نوع قیم می

ها  علم دلده به شناخ  و ها   تاعیضانه غیرری هی ره با ل تباده لز روش قیم  گذلر  2.بخشد می

ها  متباوتی رل لز لشخاص با ری ک گذلرلن پردلخته و بر لی  ل اس، قیم  ها  بیمه تحلیل ویژگی

 م  رقاب  حرر  صنع  بیمه لیرلن به . شود نامیده می 2رنند، قیم  گذلر  ب ینه می یه ان مطافاه

ها  نوی  و توجه به مااحث  اور باق لفتاده ل   در رنار گ ترش فنها لتقیمتی ره با  زلد از  تعرفه

ها  بیمه دلخلی همچون شود در چند  ال  ینده شرر بینی میعلم دلده در صنع  بیمه رشور، پی 

افه ضم  برر ی ماانی لی  در لی  مق. گذلر  ب ینه توجه نمایندها  قیم صنع  بیمه ج انی به روش

ریز لجتماعی صنع  بیمه ج   نظارت بر چنی   ها، رویهردهایی ره بیمه مررز  به عنولن برنامهروش

ها باید ها  بیمه و تنظیم و تدوی  مقررلت منا    برل  نظارت بر  نگذلر  تو ط شرر  رفتار قیم 

 . دهد دناال رند رل مورد برر ی  قرلر می

                                                                                                                         
1. Non-risk Price Discrimination 

2. Krikler et al. (2008); Anderson (2008); Tillinghast (2008); Tillinghast (2007); Wastson Wyatt 

(2007); EMB (2009). 

3. Personal Communications. 

4. Earnix (2007). 

5. Price Optimization 
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 مالحظات تنظیمی: صنعت بیمهگذاری بهینه در  رقابت و قیمت

 

 ریسکیغیرتبعیض قیمت : گذاری بهینهقیمت

ها در یک بازلر لنحصار چند جاناه تح   در چارچوب لدبیات  ازماندهی صنعتی، رقاب  قیمتی بنگاه

ها وجود ها لز  اختار هزینه یه ان برخوردلرند و تمایز توفید  بی  محصوالت  ن شرلیط پایه ره بنگاه

ها  توجه به رقاب . شود نامیده می برتراند پارادوکسندلرد، موج  حاشیه  ود صبر شده ره 

برل  لعمال  4ها  قیمتیو توجه به ل تباده لز رهیاف  0قیمتی در لشهال رلهاردها  تمایز توفیدغیر

لجازه دریاف  قیم  . ها برل  لجتناب لز لی  وضعی  ل  تاعیض قیم ، لز جمله رویهردها  شرر 

تمایل به پردلخ  مشتریان و تولنایی جلوگیر  لز  ربیترلژ، متباوت لز مشتریان یه ان، لمهان تشخیص 

هایی ها  بیمه لز جمله معدود شرر شرر . ها  تاعیضانه ل   ه شرط ل ا ی برل  لعمال قیم 

ه تند ره برل  تشخیص میزلن ری ک لشخاص لمهان دریاف  لطالعات شخصی  مشتریان خود رل 

به پردلخ  مشتریان خود رل تشخیص دهند و منع مقررلتی ج   تولنند تمایل  دلرند و بر همی  ل اس می

به عالوه، به  ا  شخصی . ل تباده لز لی  لطالعات برل  مطافاه قیم  متباوت لز مشتریان خود ندلرند

، صنع  بیمه رل در هالی  ویژگی. ها  تاعیضانه وجود ندلردبودن قرلدلدها  بیمه لمهان  ربیترلژ قیم 

 .فرد نموده ل  گذلر  تاعیضانه منحصربه ها  نوی  ج   طرلحی و لجرل  قیم اور ل تباده لز فن

ها  نوی  با محوری  علم دلده، صنع  بیمه ج انی در حال تجربه رویهرد جدید  اور با گ ترش فن

گذلرلن فرلتر لز ها  بیمهل  ل   ره بر مانا  توجه به ویژگیگذلر  محصوالت بیمهدر قیم 

در لی  . ودشگذلر  ب ینه شناخته میلی  رویهرد با عنولن قیم .   ری ک پایه ل  گذلر قیم 

راو  و هوش مصنوعی لی  لمهان رل ها  نوی  در قاف  لینترن  لشیاء، دلدهاور رویهرد ل تباده لز فن

ها  تاعیضانه در گذلرلن به لرلئه قیم رند ره بر ل اس شناخ  رش  تقاضا  بیمهفرلهم می

گذلر   ود مطافعات مختل  نشان دلده ل   ره لی  شیوه قیم . ماادرت نمایند الت بیمهمحصو

 .درصد لفزلی  دلده ل   11لفی  4ها  بیمه رل بی  شرر 

ها  اور ورود فن گیر  رقاب  قیمتی در صنع  بیمه رشور در رنار شروعها و شهل زلد از  تعرفه

فرلهم نموده ره حرر  صنع  بیمه رشور در م یر نوی  به صنع  بیمه رشور، شرلیطی رل 

ها  پیشرفته و تهنیک 3راو ظ ور لبزلرها  دلده. ل  بینی رردهگذلر  ب ینه رل قابل پی  قیم 

گرلنی تر برل  فرلیندها  تعیی  نرخ تو ط بیمهی دقیقز ، لمهان ل تباده لز لطالعات رم اجدید مدل

                                                                                                                         
1. Product Differentiation 

2. Pricing Tactics 

3. Data Mining 
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 .ل  لند، فرلهم رردهلعتماد ررده 0طور  نتی به قضاوت ره به

برند، نام می " از  قیم  ب ینه"هایی ره لز  ن به عنولن ها  لخیر، لز طریق فرلیند یا تهنیکدر  ال

ل  لطالعات شخصی بیمهغیرراو  پایگاه دلده بیمه و دلده) 4هادلدهگرلن شروع به ل تباده لز رالنبیمه

هایی  از   مار  پیشرفته یا هر دو برل  لنتخاب قیم ، مدل(ل  رننده ره طاق قانون مجاز مصر 

گذلر  ب ینه، قیم  در مدل قیم . لندل ، رردهها  ب یار دقیق یا  طوح کرهره متباوت ل   لز نرخ

 .   شودتعیی  می بیمه حقلرچوئر   بر ل اس توجه به مجموعه عولمل و عولمل غیر

گیر  و تشخیص ح ا ی  قیمتی یا تمایل به یادگیر  ماشی  در لندلزهها و دلدهبا ل تباده لز رالن

ره باعث رند، بدون لی  "ب ینه"ها رل برل  حدلرثر شدن تولند قیم گر میگذلرلن، بیمهپردلخ  بیمه

لفاته ل تباده لز خاصی  رش  قیمتی تقاضا با لنتقادلتی . گر دیگر  بپیونددرننده به بیمهشود مصر 

 از  قیم  وقتی ره منجر به نرخ تاعیض ناعادالنه شود،  منتقدی  به ل تباده لز ب ینه.   همرله ل

ل  ها  لطالعاتی خارجی و غیربیمه از  قیم  ممه  ل   لز بانک به منظور ب ینه. رنندلعترلض می

اا گذلر  رقرننده یا لطالعات دقیق در مورد قیم  ور  لطالعات مربوط به شخص مصر برل  جمع

رنندگان به تغییرلت قیم  ل تباده بینی پا خ مصر رننده و پی  از  تقاضا  مصر برل  مدل

 از  قیم ، یک روش  ی تماتیک مدعی ل   ره ب ینه (CFA) رننده  مریها لنجم  مصر . شود

 از   ری هی مشتر  ل   و ب ینهغیرها  ها  هزینه محور مشتر  بر ل اس ویژگیبرل  تعدیل قیم 

تولند منجر شود ره رلنندگان با ل   ره لی  میقیم  رل تاعیض ناعادالنه خولنده و لدعا ررده

  3.ها  متباوتی بپردلزندمشخصات ری ک یه ان، نرخ
 

 رویکرد سنتی تعیین نرخ بیمه

   رویکرد سنتی از  به عنولن یک تهنیک جدید و متباوت لز  از  قیم  ماتنی بر مدلب ینه

لی  رویهرد عالوه بر توجه به عناصر لصلی در تعیی  نرخ محصوالت . ری ک محور در تعیی  نرخ ل  

ل  مانند خ ارت لنتظار ، هزینه عملیاتی و  ود مورد لنتظار به عولمل غیرری هی ره به  بیمه

. پردلزدیگیرند، م گذلر   نتی مورد توجه قرلر نمی گردد و در قیم  گذلرلن باز می ها  بیمه ویژگی

. رند گذلر  ب ینه لز یک رویهرد دوگانه ل تباده می در حقیق  یک شرر  بیمه در چارچوب قیم 

                                                                                                                         
1. Judgment 

2. Big data 

3. Consumer Federation of America, March 3 ,     . “Insurance Commissioners Should Bar 

Industry Practice of Raising Rates on Customers Based on Shopping Habits,” accessed at 

http://consumerfed.org/press_release/insurance-commissioners-should-bar-industrypractice-of-

raising-rates-on-customers-based-on-shopping-habits/. 

4. Traditional Approach 
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و هم به  ا  تباوت تمایل به   ها  پایهل ، هم به  ا  تباوت ری ک ها  دوگانه در لی  رویهرد قیم 

ها  لی  رویهرد شرر  در ولقع، در. شوند ها، تعیی  میها  قیمتی متباوت  ن پردلخ  لشخاص و رش 

ها  متباوتی به ها  فرد  شنا ایی رنند و قیم تولنند لنولع مختلبی لز مشتریان رل بر ل اس ویژگیمی

ها لغل  لز مشتریان نامهبه عنولن مثال، تمدید بیمه. ها  یه ان لرلئه دهندلنولع مختل  مشتر  با ری ک

عملی )شود تر  به مشتریان جدید لرلئه میها  پائی شود و قیم جدید با ری ک یه ان، متمایز می

 (.گویندمی 4ها  هزینه لنتقالیا مدل 0گذلر  نارنشیره به  ن قیم 

ها  ری ک محور و عولمل رفتار  گذلر  ب ینه، نرخ دوگانه با توجه به لرزیابی هزینهدر رویهرد قیم 

گذلر  با هد  نی  ؛ لی  رویهرد قیم  هامنعهس رننده ری ک و هزینه بیمه حقشود و تعیی  می

 . شودقابل تحمل به رار گرفته می بیمه حقتعیی  باالتری  
 

 گر واحدگذاری بهینه توسط یک بیمهمدل قیمت

تولن  تری  حاف  می در  اده. گذلر  ب ینه وجود دلردها  مختلبی برل  تایی  رفتار قیم مدل

گر ولحد لرلئه ررد ره در  ن قیم  رقاا به صورت معی  در گذلر  دوگانه رل در یک مدل بیمه قیم 

رنیم فرض می. گیردها و مشتریان مورد برر ی قرلر میشود و تاثیر تاعیض قیم  بر بنگاهنظر گرفته می

 کی هر م ی، قیرقابت مهیبازلر ب کیدر  3.لز هم ه تندها  تح  پوش  بیمه رامال م تقل ره ری ک

گر برل  یک و بیمه شناخته شود  مشتر  برل شن ادیتولند به عنولن پ یم  کیر  برل رلنگ مهیلز ب

لحتمال برنده شدن یک پیشن اد با یک قیم  . دهدری ک معی  قیم  تاعیضانه خود رل پیشن اد می

گر قیم   ود لنتظار  در صورتی ره بیمه. شودتعیی  می 2لفعمل پیشن ادخاص تو ط یک تابع عهس

p  دهد به صورت زیر ل  رل پیشن اد: 

    ,. cppp   

در لی  رلبطه  p لفعمل پیشن اد ل   تابع عهس  10  p   و در قیمp  وc  ره هزینه

گر ل  ،ن ایی لنتظار  بیمه cp   میز   م  ود لنتظار  پیشن اد موفقی p   ل . 

ها  تخمی  تولبع روش. شودها  تاریخی تخمی  زده میلفعمل پیشن اد بر ل اس دلدهتابع عهس

گر برل  دهند ره بر ل اس یک قیم  مبروض، بیمهلفعمل پیشن اد به لی   ولل پا خ میعهس

                                                                                                                         
1. Inertia Pricing 

2. Switching Costs 

رل    ود مورد لنتظار برل. میخطر ولحد تمررز رن کی  رو لیو تحل هیدهد تا به عنولن ولحد تجز یبه ما لجازه م  یل .3

 .ر د یبه حدلرثر م  کیهر ر  برل لنتظارشرر  با حدلرثر  ود مورد 
4. Bid-response Function 
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 از   ود خود چه قیمتی رل باید پیشن اد دهد؟ قیم  ب ینه به ح ا ی  قیمتی مشتر  ولب ته حدلرثر

لفعمل رش  قیمتی تابع عهس لفعمل مشتر  به تغییرلت قیم  ل  ؛ دهنده عهس نشان ل  ، ره

تولن رلبطه بی   می 0 ود و رلبطه تعادفی حاشیه  ود از   با ل تباده لز شرط حدلرثر. مشتر  ل  

 :عناصر  تعیی  رننده قیم  ب ینه رل ل تخرلج نمود

 


1




p

cp 

قابل مشاهده ل   ره ره بر ل اس لی  رلبطه، قیم  حدلرثر رننده تابع حاشیه  ود   pcp /  با

 :قیم  حدلرثر رننده  ود به صورت زیر خولهد بود. رلبطه معهوس دلرد رش  قیمتی تقاضا 

.
1

1 













c
p 

در عمل، . رندولحد رل حدلرثر می 4ظار  لز یک قیم  مظنهدر حقیق ، لی  فرمول   م  ود لنت

برخی لز لی  . شودمانا لنجام می   از  مقید بر ل اس یک پورتبو نهحدلرثر از  به صورت ب ی

ها  لعمال شده تو ط مقام تنظیمی باشد؛ مانند رننده محدودی  ها ممه  ل   منعهسمحدودی 

 ایر . ره قابل د تر ی نی  ...( نژلد، جن ی  و)لطالعات مانند ها   گروه  از عدم لمهان ب ینه

معاوضه  ود و )ها ممه  ل   تو ط مدیری  لعمال شود، مانند توجه به   م بازلر  محدودی 

لز . بند  ل تباده رردتولن برل  لرلئه یک برنامه رتاهها  ب ینه محا اه شده میلز لی  قیم (.   م

دلند، لفگوریتم مقام تنظیمی تغییرلت فرد  در تعیی  نرخ رل مجاز میطر  دیگر، در جایی ره 

ره برل  هر مظنه یک طور  تولند در  ی تم نقطه مظنه فروش گنجانده شود، به از  می ب ینه

 . از  جدید لنجام شود ب ینه
 

 بیمه در مقایسه با سایر بازارها

رننده در پا خ به تقاضا  مشتر ، یک عرضهره  جایی تحلیل لرلئه شده در بخ  قال در هر و تجزیه

ها گرلن ن ا  به  ایر بنگاهتولند لعمال شود و مختص بیمه نی  ؛ وفی بیمهقیم  مظنه مشخص رند می

دق  محا ااتی باال، ثاات نرخ، حذ  : لند لزتری  لی  مزلیا عاارتم م. دلرل  چندی  مزی  ه تند

هایی با وجود لی  مزلیا نقطه ضع .   نرخ ری ک محورتورش رارشنا ی، پذیرش لصول لصلی تعیی

                                                                                                                         
1. Mark-up 

2. Quotation  
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 ن ا   ره برل یلیره به دال یانیمشتر. ل   0تری  نقطه ضع  لحتمال رژگزینینیز وجود دلرد ره م م

،   یگر رامالً شناخته شده نمهیتو ط ب شانلی  کیدلرند لما ر  باالتر  کیشناخته شده ل   ر

 گرید  در جاها مهیدر لخذ ب ایروبرو شوند   باالتر  هام یبا ق ممه  ل   لنتظار دلشته باشند ره

لحتمال   یل. ه تند رلتریپذ ی هیرریغ  هام یق  یفزلن ا  به ل  یبنابرل دلشته باشند،  شتریمشهل ب

در معرض خطر  شتریب ها  منجر به حبظ مشتر  ، تا حدودی هیرغیر م یق  یوجود دلرد ره لفزل

تولن به     شدن توجی ات ها  لعمال تاعیض قیم  در صنع  بیمه میضع  لز دیگر نقطه .شود

ل  لز دیگر حق لنتخاب رمتر و تعارض با قولنی  و مقررلت پایه. محور لشاره رردگذلر  ری کقیم 

 .ضررها  بافقوه  ن ل  

ها  بیمه رل لعمال تاعیض قیم  در بازلر بیمه، در رل مبروض به وجود قیمت ا  معی  رقاا  ود شرر 

.   ل  محقق نخولهد شد لما لگر لثرلت رقابتی در نظر گرفته شود فزوماً چنی  نتیجه. دهدلفزلی  می

لفعمل  عهس-شود ره لز رش   پیشن ادتاعیض قیم  باعث لفزلی  رقاب  شررت ا برل  مشتریانی می

ا  رمتر  برل  جذب لی  مشتریان هتولنند به لی  مشتریان قیم گرلن میزیرل بیمه. باالیی برخوردلند

تح  . لفعمل پایی  رل لز د   بدهندعهس-ره مشتریان دلرل  رش  پیشن ادپیشن اد دهند بدون لی 

 .گذلر  تو ط مشتریان با رش  باال، در به مشتریان منتقل نخولهد شدتاعیض قیم ، فشار قیم 
 

 گذاری ناکنشیقیمت

تر لز قیم  ها  موجود، گرلننامهشهل رلیجی لز تاعیض قیم  در بیمه ره در  ن، تجدید قیم  بیمه  

پرداخت به مشتریان برای یا  7گذاری ناکنشیقیمتها  جدید با ری ک برلبر ل  ، نامهبیمه

در یک . تولن در دو حاف  مورد برر ی قرلر دلدگذلر  رل میلی  قیم  2.شودنامیده می  1انتقال

رنیم، هیچ هزینه لنتقافی وجود ندلرد لما مشتریان ترجیحات مختلبی برل  محصوالت حاف  فرض می

 ازد در لی  مورد لطالعاتی ها رل قادر میها  مختل  دلرند و تاریخچه خریدها  گذشته، بنگاهبنگاه

دها  گذشته حاف  دوم، وضعیتی ل   ره محصوالت همگ  ه تند لما تصمیمات خری. ر   رنند

تر  در صنع  بیمه ر د ره حاف  دوم لهمی  بی به نظر می 2.رندهزینه لنتقال برل  مشتر  لیجاد می

 .دلرد

                                                                                                                         
1. Adverse Selection 

2.  Loyalty/ Inertia Pricing 

3. Paying Customers to switch 

4. Faculty and Institute of Actuaries (2001); Chen (1997). 

5. Chen (1997). 
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گر جدید در مقای ه با ها  لنتقال، نمای  پوفی زمان و زحم  مشتر  برل  لنتقال به یک بیمههزینه

گذلر ، باالتر لز دفیل ماهی  متمایز قیم ها  لنتقال برل  بیمه به هزینه. نامه قالی خود ل  بیمه

گذلر  نارنشی در دهد ره قیم ها  لنتقال نشان میل تباده لز مدل هزینه. ب یار  لز محصوالت ل  

ل  ، به لحتمال زیاد دلرل  لثرلت ( یا تقریاا لجاار )بازلرهایی مانند بیمه لتومایل ره پوش  لجاار  

 :زیر ل  

  به  ا  هزینه لنتقال باال ن ا  به ( رنندهگر و لضافه رفاه مصر مهمجموع  ود بی)رفاه رل

 .یابدها  یهنولخ  راه  می قیم 

 شودیم تر یب ینارنش گذلر م یلعمال ق طیروچک در شرل ها شرر     م بازلر. 

   معنا   یبه ل  یل یوف شودیدر رل ب تر م انیمشتر  وضعی: هابدون لطالع  ن گذلرلنمهیبه ب  ی

رننده گذلرلن تجدیدتری    ی  به بیمهدر لی  بی  بی  .شودیب تر م انیره وضع همه مشتر   ین

 ور  مافی قرلردلد،  افخوردگان، لشخاص با ضع  کهنی، طاقات در مد  پائی  و خانولرها  با تاب

 .شودرمتر ولرد می

گذلرلن خودرو، قدرت تشخیص لز بیمهدرصد  11گذلرلن خانولرها و درصد لز بیمه 11در لنگل تان 

 (.FAC، 2112گزلرش دلد تان مافی لنگل تان، )پذیر  نرخ دریافتی رل ندلرند در   رقاب 
 

 العمل نامتقارنتابع عکس

ها در لی  مدل بنگاه. لفعمل نامتقارن ل  گذلر  نارنشی، مدفی با تابع عهسها  قیم یهی لز مدل

تر لز  م  مشتریان خود تولفق ندلرند و هر بنگاه با تقاضا  رم رش رو  رش  تقاضا  مشتریان 

شود، ها  دیگر لرلئه میها  جایگزی  ره تو ط بنگاهزیرل بخشی لز مشتریان بنگاه بدون برر ی قیم )

زیرل هر مشتر  )ها تر لز  م  مشتریان  ایر بنگاهو تقاضا  پررش ( رنندنامه خود رل تمدید میبیمه

 . مولجه ل  ( ها رل با هم مقای ه رندها  پیشن اد  بنگاهدلرد ره قیم  در نظر

گذلر  یهنولخ  تر لز  ود در قیم تولند پائی  گذلر  نارنشی میلگرچه  ود رل صنع  با قیم 

قیم  برل  مشتریان جدید و مشتریانی ره . شودباشد، لما فزوما وضعی  همه مشتریان ب تر لز قال نمی

ها  یهنولخ  ل  ؛ لما قیم  برل  مشتریان نارن  یعنی تر لز قیم شوند پائی جا می به ها جابی  بنگاه

مشتریانی ره هزینه لنتقال رمی دلرند لز . رنند، باالتر خولهد بودنامه خود رل تمدید میمشتریانی ره بیمه

جایی باالیی دلرند ب تر  به مشتریانی ره هزینه جا. برندها  نارنشی  ود میتعویض مهرر تح  قیم 

جایی لی  لمهان رل  به ها  لنتقال مشتریان برل  جاعمل هزینه. ها  یهنولخ  ل تباده رنندل   لز قیم 
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تر شود گذلر  نارنشی بی ها  روچک در شرلیط وجود قیم  ورد ره   م بازلر  بنگاهفرلهم می

 1.بپردلزند ها  بزرگ به رقاب ها  روچک بتولنند با بنگاهو بنگاه

 

 العمل متقارنتابع عکس
ها در مورد رش  تقاضا  مشتریان تولفق دلرند و لفعمل متقارن، در جایی ل   ره همه بنگاهتابع عهس

لفعمل متقارن، مشتریان تح  تابع عهس. ها  فرد  مشتریان ل  ها معطو  به ویژگیتباوت رش 

تر لز ها  پائی مولجه ه تند و مشتریان جولن، با قیم ها ها  باالتر  لز همه بنگاهمُ ِ  با قیم 

لفعمل متقارن به لحتمال زیاد تاعیض قیم  بر ل اس تابع عهس. رو ه تندبهها  یهنولخ  رو قیم 

-شود وضعی  مشتریان در رل بدتر لز حاف  قیم دهد و باعث می ود رل صنع  بیمه رل لفزلی  می

. گذلر  یهنولخ  شود

 از  قیم  بیمه به جا  تمررز بر یک عامل ولحد مانند تاریخ خرید و یا    در عمل، ب ینه   

توجه به مشاهدلت قالی به معنا  لی  فرض ل   ره . متغیره ل   ها  چندگذلر، غافاا ماتنی بر مدل بیمه

تقال لز شرر  گرلن ممه  ل   تاعیض قیم  رل به جا  پردلخ  به مشتریان برل  مولفق  با لنبیمه

گذلر ره لز ، بر خصوصیاتی مانند    و یا جنس بیمه(ره همان تابع عهس لفعمل نامتقارن ل  )دیگر 

لفعمل متقارن یاد چیز  ره لز  ن به عنولن تابع عهس)گرلن یه ان ل   متمررز رنند نظر همه بیمه

 (. شودمی

، چه قولنی  قیم  ولحد و چه قولنی  و مقررلت هایی لز تضاد با قولنی  و مقرلرت گذلر  ب ینه جناهقیم 

بر لی  ل اس، لقدلمات تنظیمی مختلبی در مدیری  . ل  و چه قولنی  ضد ترل   رل در بر دلرد بیمه

تولند برل  ورود مقامات ها میل   ره برر ی  ن گذلر  ب ینه در لروپا و  مریها تجربه شدهقیم 

رلهگشا باشد و قال لز ورود جدّ  صنع  بیمه رشور به لی  گذلر صنع  بیمه به لی  حوزه  یا  

ر د لجتنابی لز  ن نی  ،  مادگی و لصالحات مقررلتی الزم فرلهم نظر می گذلر  ره بهرویهرد قیم 

 .گیردگردد، ره در بخ  بعد  مورد برر ی قرلر می

                                                                                                                         
1. For evidence of the existence of economies of scale in non-life insurance, see Hirao and Inoue 

(2004) for Japan; Praetz (1980) for the U.S.; and Doherty (1981) for Canada. 
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تاعیض قیم ، شامل مقررلت مربوط به قیم  بیمه، قولنی  برخورد ها  قانونی در مورد محدودی 

ها ممه  ل   لجرل  تاعیض قیم  رل دشولرتر لی  محدودی . و قولنی  ضد ترل   ل   0یه ان

بند  بیمه ممه  ل   مجاز بند  و رتاهری هی تو ط طاقهغیردر بعضی مولرد، تغییر عولمل . رند

قولنینی ره تاعیض قیم  . ی در  طح قرلردلدها  فرد  ممه  نی  ری هغیرباشد؛ وفی تغییر عولمل 

رند؛ برل  صنع  بیمه به دفیل منصبانه بودن ها  خاص مانند    یا ناتولنی رل ممنوع میلز نظر ویژگی

هایی ها برل  دفاع لز چنی  معافی رنندهگرلن و تنظیمل تثنائاتی قائل ل  ، ل تدالل لصلی ره بیمه

شود و ها  فرد  باعث منصبانه شدن قیم  میلند، لی  ل   ره مجاز بودن تغییر قیم دهل تباده رر

شود ره با ها معموال فقط در مولرد  لعمال میرند؛ لما لی  معافی ها  فرد  رل منعهس میری ک

برخورد تولن توجیه معافی  بیمه لز قولنی  مربوط به شود؛ با لی  حال، میتباوت در ری ک توجیه می

با تاعیض قیمتی ره باعث راه  رقاب  شود طاق قولنی  ضد لنحصار مقابله . یه ان رل زیر  ولل برد

تولنند لز تاعیض قیم  به صورت ل ترلتژیک ل تباده رنند تا ها  فعال گاهی میشود، زیرل شرر می

اف  تاعیض قیم  ها  جدید دشولرتر شود و رقاب  طوالنی مدت رل راه  دهند، لی  حورود بنگاه

شود طاق قانون، غیرقانونی ل   لما برخی لز لنولع تاعیض قیم  وجود ره منجر به راه  رقاب  می

 .  شوددلرد ره باعث لفزلی  رقاب  می
 

 گذاری بهینه برخورد مقامات تنظیمی با قیمت

ویژه برل   ل  به گذلر  محصوالت بیمه گذلر  ب ینه به عنولن یک رویهرد جدید در قیم قیم 

در   به همی  دفیل مقامات . گرفته ل  ل  قرلرها  بیمهها  غیرزندگی مورد توجه شرر  بیمه

ها  مختلبی رل به عنولن رویهردها  منا   در  ل  در رشورها  مختل  نیز فعاالنه برنامه تنظیمی بیمه

 4.ل   د لشاره قرلر گرفتهلند ره در لدلمه لهم لی  مولرد، مورگرفته پی  برخورد با لی  پدیده در
 

 اقدامات تنظیمی

  گذلر  ب ینه ب یار متباوت و متنوع ل  تجربه برخورد مقامات تنظیمی در لروپا و  مریها با قیم .

در مقابل، در . لند  از  قیم  رل در د تور رار خود قرلر دلدهب یار  لز رشورها ممنوعی  لعمال ب ینه

ها  رشورها  لروپایی مانند لنگل تان، لیرفند،  فمان و فرلن ه محدودی لیاف   مریها و تعدلد  لز  21

                                                                                                                         
1.  Equal Treatment Laws 

 .  مقافه قرلر دلردیقرویهردها  تنظیمی در برنامه محق در تهمیل لی  مقافه مطافعه لی . 2
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 . گذلر  ب ینه وضع شده ل  شدید  مانند ممنوعی  لعمال قیم 

 ها در مورد بایدها و ها  نظارتی و د تورلفعملها   موزشی و پژوهشی و رلهنماییتدلرک برنامه

 میز ها بی  لز حد، نارافی و یا به طور ناعادالنه تاعیضشود نرخگذلر  ب ینه باعث میناایدها در قیم 

 .نااشد

  گذلر  نارنشی لز طریق ممنوعی  تجدید قیم  بر ل اس قیم  قالممنوعی  قیم. 

 ها  ری ک پایهلعمال محدودی  برل  تعدیل نرخ به د    مده لز روش. 

  نرخ در فولصل مذرورتعیی  فولصل لطمینان برل  نرخ ری ک پایه و مجاز دلن ت  نو انات. 

 شوندلعمال محدودی  در متغیرهایی ره برل  تعری  طاقه ری ک ل تباده می. 

  ها  مشابه تر برل  ری کها  پائی ها  باالتر به قیم رننده قیم لنتقال خودرار مشتریان پردلخ

 .لند ها قیم  باالتر رل لخذ نمودهها لز  نره شرر 

  ها  ری هی مشابه در دو شهل تجدید  و جدید برل  در گروه ها   ال قالبیمه حقلنتشار

 .ها  منصبانه و معمول گذلرلن لز نرخ ر انی به بیمه لطالع

   لعمال محدودی  برل  تجدید خودرار و لجرل   ی تم تجدید خودرار به درخول  ، برل

 .گذلرلن گذلر  نارنشی بدون لطالع بیمهجلوگیر  لز لعمال قیم 

 دهی از  و ل تاندلردها  گزلرشلقدلمات شبا 

  گذلر  ب ینه در تعیی  نرخ مورد نظر به رار گرفته ها  قیم  از  ره  یا تهنیکلفزلم به شبا

 ل  ؟شده

 تصویر )گذلر  پیشن اد  گذلر  جار  و قیم دهی تولبع توزیع قیم لفزلم به گزلرش

 (.ها هی توگرلم

 محا اات تعیی  نرخدهی دقیق لطالعات و لفزلم به گزلرش. 

 هالفزلم لرچوئرها به تایید و م تند از  همه مالحظات مورد توجه در محا اه نرخ . 

  تجدید شده در مقای ه با مالغ بیمه فرد جدید در  بیمه حقها به نوشت  مالغ لضافه شده به لفزلم شرر

 .همان گروه ری هی

 ر انی لقدلمات لطالع 

 ر انی مظنه تو ط مقامات تنظیمی برل   گاهی  ای  لطالعلندلز  حمای  و تدلرک رله

 .ها  منصبانه گذلرلن لز نرخ بیمه
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 لند نامه خود رردهلر ال خودرار پیامک برل  مشتریانی ره بی  لز چ ار بار ماادرت به تجدید بیمه

 .گیر  جدیدبرل  رمک به برر ی و مظنه

  یر انی قیم  خصوصها  لطالعحمای  لز تو عه  ای. 

  تشویق مشتریان به ج تجو  قیم. 
 

 های سیاستیگیری و توصیه نتیجه

-گیر  رقاب  قیمتی در صنع  بیمه رشور همرله با گ ترش ورود فنّاور ها و شهل زلد از  تعرفه

ها  نوی  با محوری  علم دلده لز یک  و و تجربه لخیر صنع  بیمه ج انی در ل تباده لز رویهرد 

گذلرلن فرلتر لز ها  بیمهل ، ره بر مانا  توجه به ویژگیگذلر  محصوالت بیمهجدید  در قیم 

بینی ورود صنع  بیمه رشور به ل تباده لز رویهرد  گذلر  ری ک پایه ل  ، لز  و  دیگر، پی قیم 

لی  . شود گذلر  محصوالت خود به ویژه محصوالت بیمه غیرزندگی، مطرح می جدید  در قیم 

در لی  مقافه به عنولن یک مقافه رنبرلن ی،  عی . شودگذلر  ب ینه شناخته میلن قیم رویهرد با عنو

لز رارررد  ن بر  ود هایی  گذلر  مطرح شود و جناه ل   مباهیم رلی و لوفیه لی  رویهرد قیم شده

 .  گذلرلن مورد برر ی قرلر گیردها و پردلختی بیمهشرر 

ری هی یا قیم  گذلر  ب ینه، در بازلرها  بیمه غیرزندگی ب یار  غیرها  لخیر، تاعیض قیم  در  ال

در رنار لی  گ ترش، مقامات تنظیمی لی  رشورها  0.ل  لز رشورها  لروپایی و  مریها گ ترش یافته

 از  نیز به برخورد تنظیمی با لی  پدیده و تدوی  مقررلت منا   در راه   ثار نامطلوب  ن یا فرلهم

در لی  مقافه ضم  برر ی . لندت منا   برل  جلوگیر  لز لی   ثار توجه ویژه نمودهشرلیط و لفزما

ها، رویهردهایی ره بیمه مررز  رشورها در لی  خصوص در پی  گرفتند، به لختصار ماانی لی  روش

لگرچه تایی  دقیق لی  . ها   یا تی زیر قابل طرح ل   مورد لشاره قرلر گرف  و بر لی  ل اس، توصیه

 . م تلزم تعمیق لی  مطافعه ل  ها  توصیه

 بیمه مررز  برل  لی  پدیده چه رویهرد  باید دلشته باشد؟ :سوال پژوهش

   ها  منا   گذلر  ب ینه برل  لرلئه رهیاف ها  تنظیمی قیم مطافعه دقیق تجربه ج انی در  یا

 .برل  مقامات تنظیمی لیرلن

  لرچوئر  برل  محا اه قیم  ری ک محور ره نق  م می ها  ها به ل تباده لز روشلفزلم شرر

گذلرلن مانند ها  بیمهگذلر  ماتنی بر ویژگیتولند لز   م قیم در تعیی  قیم  ب ینه دلشته و می

                                                                                                                         
1. Krikler et al. (2008); Anderson (2008); Tillinghast (2008); Tillinghast (2007); Wastson Wyatt 

(2007); EMB (2009). 
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 .گذلر  نارنشی بهاهدقیم 

  گذلر  ب ینه به جا  تعری  و محدودی  رو  روش محا اه قیم  ب ینه لز با توجه به تنوع قیم

 .ها تمررز رردها و رنترل نرخرخی لز رشورها ل تباده نموده و بر گزل  ناودن نرختجربه ب

  تعیی  ل تاندلردها  قیمتی مانند لفزلم به لرلئه نرخ یه ان برل  لشخاص با ری ک و پوش  یه ان و

 .لقدلمات نظارتی منا   برل  رنترل  ن

  گذلر  ل  ره بتولن لز پیامدها  منبی قیم  به گونه( 24نامه  ئی )نامه تعیی  نرخ بازنگر  در  ئی

 .ب ینه را  

  شدیدلً تاعیضانه برل  ها   گذلر  نارنشی تا لز لعمال قیم هایی برل  قیم تعیی  محدودی

 .لشخاص با رش  قیمتی پایی  جلوگیر  نمود

 ها  وهل  در گرتعیی  لفزلمات برل  شبافی  و لنتشار لطالعات مرتاط با نرخ قرلردلدها  بیمه

 .مختل  ری هی

  ها  ج تجو و مقای ه و لطالع ر انی قیم تدلرک یا حمای  لز  ای. 

 

 منابع
_Anderson, D. (    ) ‘Personal lines pricing’, Presentation to GIRO conference 

2008, www.actuaries.org.uk. 

_Armstrong, M. (    ) ‘Recent developments in the economics of price 

discrimination’, in R. Blundell, W.K. Newey, and T. Persson, (eds.) Advances in 

Economics and Econometrics: Theory and Applications. Ninth World Congress, 

Volume 2, Cambridge, U.K.: Cambridge University Press. 

_Armstrong, M. (    ) ‘Price discrimination’, in P. Buccirossi (ed.) Handbook 

of Antitrust Economics, Cambridge, U.S.: MIT Press. 

_Barone, G. and Bella, M. (    ) ‘Price-elasticity based customer segmentation 

in the Italian auto insurance market’, Journal of Targeting Measurement and 

Analysis for Marketing 13: 21–31. 

_Casualty Actuarial and Statistical Task Force: Price Optimization White Paper  

(2015) https://www.insurancejournal.com/research/research/naic-white-paper-

on-price-optimization/ 

_Chen, Y. (    ) ‘Paying customers to switch’, Journal of Economics and 

Management Strategy 6(4): 877–897. 

http://www.actuaries.org.uk/
https://www.insurancejournal.com/research/research/naic-white-paper-on-price-optimization/
https://www.insurancejournal.com/research/research/naic-white-paper-on-price-optimization/


 

 141 

_Chen, Y. (    ) ‘Oligopoly discrimination by purchase history’, in M. 

Bergman, (ed.) The Pros and Cons of Price discrimination, Stockholm: Swedish 

Competition Authority, pp. 101–130. 

_Consumer Federation of America, March 3 ,     . “Insurance Commissioners 

Should Bar Industry Practice of Raising Rates on Customers Based on Shopping 

Habits,” accessed at http://www.consumerfed.org/press_release/insurance-

commissioners-should-bar-industrypractice-of-raising-rates-on-customers-

based-on-shopping-habits/. 

_Corts, K.S. (    ) ‘Third-degree price discrimination in oligopoly: All-out 

competition and strategic commitment’, Rand Journal of Economics   ( ): 3  –

323.  

_D’Arcy, S.P. and Doherty, N.A. (    ) ‘Adverse selection, private information 

and lowballing in insurance markets’, Journal of Business  3( ):    –164. 

_Doherty, N.A. (    ) ‘The measurement of output and economies of scale in 

the property-liability insurance industry’, Journal of Risk and Insurance   (3): 

390–402. 

_Earnix (    ) ‘Case studies: Large direct broker; Global personal lines insurer; 

Large auto insurer’, www.earnix.com. 

_EMB (    ) ‘Optimisation for the US market’, Casuality Actuarial Society, at 

www.casact.com. 

_Faculty and Institute of Actuaries (2001) Inertia pricing—actuarial profession 

briefing statement. 

_Feig, N. (    ) ‘Price optimisation is catching on’, Bank Systems & 

Technology, 10 August 2007. 

_ Feinberg, F.M., Krishna, A. and Zhang, Z.J. (    ) ‘Do we care what others 

get? A behaviourist approach to targeted promotions’, Journal of Marketing 

Research 39(3): 277–291. 

_FSA (    ) ‘Review into general insurance comparison websites’, 

www.fsa.gov.uk. 

_Fudenberg, D. and Tirole, J. (    ) ‘Customer poaching and brand switching’, 

RAND Journal of Economics 31(4): 634–657. 

_Grewal, D., Hardesty, D.M. and Gopalkrishnan, R.I. (    ) ‘The effects of 

buyer identification and purchase timing on consumers’ perceptions of trust, 

http://www.consumerfed.org/press_release/insurance-commissioners-should-bar-industrypractice-of-raising-rates-on-customers-based-on-shopping-habits/
http://www.consumerfed.org/press_release/insurance-commissioners-should-bar-industrypractice-of-raising-rates-on-customers-based-on-shopping-habits/
http://www.consumerfed.org/press_release/insurance-commissioners-should-bar-industrypractice-of-raising-rates-on-customers-based-on-shopping-habits/
http://www.earnix.com/
http://www.casact.com/
http://www.fsa.gov.uk/


 

 141 

 مالحظات تنظیمی: صنعت بیمهگذاری بهینه در  رقابت و قیمت

price fairness, and repurchase intentions’, Journal of Interactive Marketing 

18(4): 87–100. 

_Hirao, Y. and Inoue, T. (    ) ‘On the cost structure of the Japanese property-

casualty insurance industry’, Journal of Risk and Insurance   (3):    –530. 

_Israel, M. (2005) ‘Tenure dependence in consumer-firm relationships: An 

empirical analysis of consumer departures from automobile insurance firms’, 

RAND Journal of Economics 36(1): 165–192. 

_Krikler, S., Dolberger, D. and Eckel, J. (    ) ‘Method and tools for insurance 

price and revenue optimisation’, Journal of Financial Services Marketing  ( ): 

68–79. 

_ Kunreuther, H. and Pauly, M. (    ) ‘Market equilibrium with private 

knowledge: An example’, Journal of Public Economics   (3):    –288. 

_Phillips, R.L. (2005) Pricing and Revenue Optimisation, Stanford: Stanford 

University Press. 

_Pigou, A.C. (1920) The Economics of Welfare,1 st edn. London: Macmillan. 

_Praetz, P. (    ) ‘Returns to scale in the U.S. life insurance industry.’ Journal 

of Risk and Insurance 47(3): 525–533. 

_Robinson, J. (1933) The Economics of Imperfect Competition, London: 

Macmillan. 

_Rohde, F. (    ) ‘Impact of pricing optimisation on consumers’, Nomis 

Solutions, at www.nomissolutions.com . 

_Rothwell, M., Chan, C., Colomb, Y., Farnworth, C., Fulcher, G., Garner, M., 

Goldby, A., Gosrani, V., Jewell, M., Jordan, T., Kelsall, J., Le Delliou-Viel, S., 

Lowe, R., Malattia, R., Smith, A. and Spedding, M. (    ) ‘Winner’s curse: The 

unmodelled impact of competition’, Report of Institute of Actuaries Working 

Party, www.actuaries.org.uk. 

_Stole, L.A. (    ) ‘Price discrimination and competition’, in M. Armstrong and 

R. Porter (eds.) Handbook of Industrial Organisation, volume 3, Amsterdam: 

Elsevier, pp. 2211–2299. 

_Streitfield, D. (    ) ‘On the web price tags blur: What you pay could depend 

on who you are’, Washington Post,    September, p. Al. 

_Taylor, C.R. (   3) ‘Supplier surfing: Competition and consumer behaviour in 

subscription markets’, RAND Journal of Economics 3 ( ):   3–246. 

http://www.nomissolutions.com/
http://www.actuaries.org.uk/


 

 142 

_ Thomas, R. Guy (2012). Non-risk price discrimination in insurance: market 

outcomes and public policy. Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and 

Practice, 37 (1). pp. 27-49. ISSN 1018-5895. 

_Tillinghast (    ) ‘Price optimisation: A potent weapon for innovative 

insurers’, www.tillinghast.com . 

_ Tillinghast (    ) ‘Price optimisation for profit and growth’, 

www.tillinghast.com . 

_Watson Wyatt (    ) ‘Optimised pricing’, Presentation to Casualty Actuaries 

Society 2007 Annual Meeting. 

_Watson Wyatt (    ) ‘The equality bill and pricing’, Insurance Matters, 

(October): 4–7.  

 

 

 

 

 

http://www.tillinghast.com/
http://www.tillinghast.com/


 

 143 

 المللی بر ضریب نفوذ بیمه بررسی نقش ارتباطات بین

 

 المللی بر ضریب نفوذ بیمه بررسی نقش ارتباطات بین
 

 3خانی مح   قره   2فاطمه عطاطل     1ل ماء حمزه

 

  چکیده
لندلز  و ن ادها  م م و محور  مافی ل   ره عالوه بر تأمی  لمنی   ها  م م پس بیمه لز رانال

فذل، با توجه به . رند گذلر  نیز نق  ل ا ی لیبا می ها  لقتصاد ، در تأمی  وجوه قابل  رمایه فعافی 

انی تح  لهمی  روزلفزون بیمه در رشد و تو عه لقتصاد ، عملهرد لی  صنع  در بازلرها  ج 

ها  متعدد  تعری  شده  یافتگی  ن، شاخص لرزیابی م تمر و منظم قرلر دلرد و برل   نج  تو عه

ضری  نبوک . شوند تری  و رار مدتری   ن ا مح وب می بیمه  رلنه لز م م ره ضری  نبوک بیمه و حق

بیمه رل نشان  و حق( هتوفید ناخافص دلخلی یا توفید ناخافص دلخلی  رلن)بیمه رلبطه بی  رشد لقتصاد  

 .دهد و لی  نشانگر میزلن فعافی  و تو عه بخ  بیمه، در یک رشور ل   می

در حافی ره لوفی به لفزلی   .ها و ت دیدها  بازلر ج انی لز تأثیرلت م م ج انی شدن ل   فرص 

 طح رقاب  لشاره گذلر  لشاره دلرد، دومی به لفزلی  تعدلد و  پتان یل بازلر، تجارت و پتان یل  رمایه

 .دلرد

شمار  رل برل  صنع  بیمه لیرلن م یا  ها  بی ها  بیمه ج انی بدون شک فرص  حضور در بازلر

گر  و فرص  مغتنمی  ها  نوی  بیمه رند و لی  حضور فصل جدید  برل  ورود فناور ، روش می

تولنند به  ن ا رشورهایی میخاطر دلش  ره لمروزه ت لما باید به. گیر  لز تجارب ج انی ل   برل  ب ره

شنا ان  ن ا در  مزی  رقابتی د   یابند و ولرد بازلرها  ج انی شوند ره رار فرینان و مدیرلن و رار

ها   ها  لقتصاد  مشترک با خارجیان،  موزش الزم برل  باز  در میدلن ها و فعافی  ها و پروژه فعافی 

ها  زیاد  در  لفمللی موج  لیجاد چاف  الت بی راه  تعام. پرخطر لقتصاد ج انی رل دیده باشند

ها با توجه به منشأ و  لی  چاف . قابل لنهار  بر لی  صنع  دلشته ل   حوزه بیمه شده و تأثیر غیر
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. ها  یه انی برخوردلر نی تند گذلرند، لز لهمی  ل  ره بر  ن لثر می مأخذشان و با توجه به حوزه

 . ها مورد توجه قرلر گیرد لی  تباوتبنابرلی  ج   لرلئه رلههار باید 

در لی  رل تا . لفمللی بر ضری  نبوک بیمه رشور ل   هد  لز لنجام لی  مقافه برر ی نق  لرتااطات بی 

 :به دناال پا خگویی به  ؤلالت زیر ه تیم

 لفمللی چه لثر  بر ضری  نبوک بیمه دلرد؟ گ ترش تعامالت بی  -1

ها  لی در صنع  بیمه چی   و میزلن لهمی  هر یک لز  نلفمل ها  راه  لرتااطات بی  چاف  -2

 چقدر ل  ؟

 ها  شنا ایی شده چه تأثیر  بر ضری  نبوک بیمه دلرد؟ چاف  -3

 تولن لرلئه ررد؟ ها می چه رلههارهایی رل برل  مدیری  لی  چاف  -4

 وضعی  صنع  بیمه در پ اتحریم چگونه خولهد بود و رلههارها   مادگی صنع  بیمه در مولجه -1

 با  ن شرلیط چی  ؟

لفمللی،  ها  ناشی لز راه  لرتااطات بی  منظور گرد ور  لطالعات مربوط به چاف  در لی  پژوه  به

ها در قاف  پر شنامه با ل تباد لز  ها شنا ایی شدند و  پس چاف  راو  چاف  لز طریق مطافعه و مت 

ها  عنولن  لد ره  طح لهمی  چاف نتایج نشان د. دهندگان قرلر گرف  طی  فیهرت در لختیار پا خ

ها  بند  چاف  در مرحله بعد، لز  زمون فریدم  برل  لوفوی . دهندگان یه ان نی   شده در نظر پا خ

ها   جامعه  مار  لی  پژوه  ج   تهمیل پر شنامه، راررنان صنع  بیمه در حوزه. ل تباده شد

لحتمافی و به  گیر  غیر گیر  لز نوع نمونه هنمون. لفملل ل   صدور بیمه، پوش  لتهایی و رولبط بی 

 . بردلر  هدفمند ل   صورت نمونه

 .لفمللی، ضری  نبوک بیمه، پ اتحریم لرتااطات بی  :کلیدی واژگان
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 مقدمه -1

شمار  رل برل  صنع  بیمه لیرلن م یا  ها  بی ها  بیمه ج انی بدون شک فرص  حضور در بازلر

گر  و فرص  مغتنمی  ها  نوی  بیمه رند و لی  حضور فصل جدید  برل  ورود فناور ، روش می

به  تولنند خاطر دلش  ره لمروزه تن ا رشورهایی می لما باید به. گیر  لز تجارب ج انی ل   برل  ب ره

شنا ان  ن ا در  مزی  رقابتی د   یابند و ولرد بازلرها  ج انی شوند ره رار فرینان و مدیرلن و رار

در  لیبا  نق ها  لقتصاد  مشترک با خارجیان،  موزش الزم برل   ها و فعافی  ها و پروژه فعافی 

 .ها  پرخطر لقتصاد ج انی رل دیده باشند میدلن

در حافی ره لوفی به لفزلی   . انی لز تأثیرلت م م ج انی شدن ل  ها و ت دیدها  بازلر ج فرص 

گذلر  لشاره دلرد، دومی به لفزلی  تعدلد و  طح رقاب  لشاره  پتان یل بازلر، تجارت و پتان یل  رمایه

 . (Thoumrungroje, 2004)دلرد

 گردشگر ، تو عه گاز ، و ها  نبتی پروژه حجم لفزلی  شهل به لفمللی، تعامالت بی  دلد برون

 در مدها  لفزلی  ج انی، در  طح ری ک توزیع و لنتقال زمینی، و هولیی دریایی، نقل و حمل تو عه

 ها  گذلر  لفزلی   رمایه و لقتصاد  ، رونق(قاوفی و ولگذلر  در تولزن لیجاد) مدت بلند در ل  بیمه

 و (ها  رشتی بیمه) رشتیرلنی لنرژ ، ها  ری ک زمینه در فعافی  تو عه ها  زمینه خارجی، و دلخلی

 و لنتقال ل ، بیمه روز و دلن  فناور  لنتقال لزجمله دیگر ها  فرص  .ل   تصور قابل هولپیمایی

 صنع  ها  فرص  دیگر لز ،(رشور بودن خیز حادثه به توجه با) خارج به بزرگ ها  ری ک توزیع

تجار   ها  پیمان تو عه لمهان همچنی  رو پی  ها  فرص  .ل   لفمللی بیمه در لرتااطات بی 

 فرلملی تجار  فعافی  لفزلمات لز یهی عنولن به ج ان رل  رل ر در بیمه ها  شرر  با ل ترلتژیک

  .رند فرلهم می

 و ها فرص  شنا ایی در لیرلن باعث شده در بیمه ها  شرر  لفمللی بی  ها  لخیر، ناود تجربه در  ال

 لفمللی، بی  تجربه در را تی نمودها  لی  لز یهی. شوند مولجه مانع با لفمللی، بی   طح در بازلرشنا ی

 یا گرلن بیمه لز خارجی لعم ها  طر  با تجار  قرلردلدها  تنظیم ج   الزم م ارت و دلن  عدم

 نتیجه و در قرلردلدها تنظیم در (تجربه دلن ، فحاظ به)تولنایی  عدم .ل   فرلملی  طح در گذلرلن بیمه

 ل اس بر نتیجه در و قرلردلدها ف خ یا نقض مولرد  در و خ ارت به منجر ناقص، قرلردلدها  تنظیم

 شود؛ بنابرلی  می ها فعافی   پار  درون به تمایل و ماادفه هزینه لفزلی  باعث ماادفه تهور  لقتصاد

نورلفل ی و ) ازد  می محروم خود بافقوه ها  تولنایی لز بخشی ر اندن به فعل لز رل بیمه ها  شرر 

 (. 1321همهارلن، 
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و ( توفید ناخاافص دلخلای یاا توفیاد ناخاافص دلخلای  ارلنه       )ضری  نبوک بیمه رلبطه بی  رشد لقتصاد  

بخشای و فعافیا  بیماه در یاک رشاور ل اا        دهاد و لیا  نشاانگر میاازلن تو اعه     بیماه رل نشاان مای    حاق 

(Surminski, 2013.) 

در لی  رل تا . لفمللی بر ضری  نبوک بیمه رشور ل   رر ی نق  لرتااطات بی هد  لز لنجام لی  مقافه ب

 :باشیم به دناال پا خگویی به  ؤلالت زیر می

 دلرد؟ مهیب وکبن  یضر بر  لثر چه یلفملل  یب تعامالت گ ترش -6

 هاا   ن لز کیا  هار   یا لهم زلنیا م و   یچ مهیب صنع  در یلفملل  یب لرتااطات   راه ها چاف  -1

 ل  ؟ چقدر

 دلرد؟ مهیب نبوک  یضر بر  ریتأث چه شده ییشنا ا  ها چاف  -3

 ررد؟ لرلئه تولن یم ها چاف   یل  یریمد  برل رل ییرلههارها چه -2

 مولجه در مهیب صنع  ی مادگ  رلههارها و بود خولهد چگونه میپ اتحر در مهیب صنع   یوضع -11

   ؟یچ طیشرل  ن با

در بخ  دوم مرور  بر لدبیات موضوع : دهی شده ل   در لدلمه  اختار لی  مقافه بدی  صورت  ازمان

ها  صنع  بیمه در لرتااطات  در بخ   وم، به برر ی لفزلمات و فرص . در لی  زمینه خولهیم دلش 

و مصاحاه با  ل  لفمللی و رلههارها   مادگی صنع  بیمه در پ اتحریم لز طریق مطافعات رتابخانه بی 

ها  لیجاد شده در حوزه بیمه پس لز راه  تعامالت  پردلزیم و در بخ  چ ارم چاف  خارگان می

بند   ن ا لز طریق پر شنامه طی  فیهرت و  زمون فریدم  لنجام  لفمللی رل شنا ایی ررده و لوفوی  بی 

. شوند بند  می بیمه  طحها بر ل اس میزلن لثرگذلر   ن ا بر ضری  نبوک  شود و همچنی  چاف  می

 . روش پژوه  لز نوع توصیبی، لرتشافی و توضیحی ل  

 مروری بر ادبیات موضوع -2

لفمللی، تحریم و  در لی  بخ  به مرور  بر پیشینه تحقیق در زمینه ضری  نبوک بیمه، لرتااطات بی 

 .پردلزیم ها  صنع  بیمه در زمان تحریم و لفزلمات  ن در پ اتحریم می چاف 

: برجام ها  صنع  بیمه در پ ا پویایی"در مقافه خود با عنولن  1321در  ال ، و همهارلن نورلفل ی

ها  ضمنی و  تحلیل و لرلئه درک و شناخ  ب تر لز دالف  و برل  تجزیه ،"ها ها و چاف  لفزلمات، فرص 

لفملل، شامل تهور   ها  مطرح در لقتصاد و بازلریابی بی  مدیریتی پ ابرجام برل  صنع  بیمه، لز تهور 

گرلن  ها  متصور ورود بیمه  از  برل  توصی  مدل لقتصاد هزینه ماادفه و قدرت بازلر، رویهرد غربال
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ها  رقابتی پورتر و مدل مهینز   ها  فرلملی صنع  بیمه و لز مدل ر و فعافی خارجی به بازلر رشو

 .برل  تایی  لفزلمات صنع  بیمه با هد  ورود موفق به فضا  پ ابرجام ل تباده شده ل  

 لقتصاد   زلد  و مافی تو عه متقابل تأثیر"در مقافه خود با عنولن  1321 باد  و همهارلن در  ال  شاه

 و مافی تو عه متقابل لثر "بیمه صنع  تو عه در ناموفق منتخ  رشورها  در بیمه وکنب ضری  بر

 مافهی ، حقوق و لمنی  قانونی  اختار دوف ، لندلزه رل، شاخص( لقتصاد   زلد  ها شاخص

 رشور پانزده در بیمه نبوک ضری  بر (مقررلت و خارجی تجارت  زلد   افم، پول به د تر ی

 .نمودند برر ی رل 2111-2114 دوره طی منتخ 

 فضا  ب اود در بیمه صنع  نق "در مقافه با عنولن  1324باغ تانی و جعبر  فشارری در  ال 

 همچنی  و ورار ر   فضا  ب اود شاخص در جایگاه لیرلن برر ی ضم  "لیرلن در ورار ر  

 ب اود در بیمه صنع  نق  تبصیلی برر ی به گذلرلن لز  رمایه حمای  و لعتاار لخذ ها  زیرشاخص

 ها  چاف  تایی  با و قرلر دلدند برر ی رل مورد لی  صنع  عملهرد و پردلخته ورار ر   فضا 

 مطافعه نتایج لی  .لرلئه دلدند رلههار ورار ر   ب اود فضا  در صنع  لی  نق  لرتقا  برل  موجود

 به صنع  لی  نیازمند  و رشور در ورار ر   ب اود فضا  در بیمه صنع  لندک نق  لز حاری

 .باشد می ج   لی  در بازبینی

ها و  فرص "گزلرشی با عنولن  1321ریز  در  ال  مؤ  ه عافی  موزش و پژوه  مدیری  و برنامه

لیرلن در زمان  لقتصاد لندلز چشم گزلرش لی  در. منتشر ررده ل   "ها در لیرلن پ اتحریم ری ک

 تجارب با کرر و شده تشریح لیرلن در ورار ر   مقررلتی مولنع همچنی  .ل   شده بیان پ اتحریم

 .ل   گرفته قرلر برر ی مورد رشورها  ایر بی  در لیرلن ورار ر   فضا  جایگاه گذشته،

رو  صنع  بیمه و  ها  پی  چاف  "در مقافه خود با عنولن  1324در  ال ، و همهارلن نورلفل ی

 متغیرها  بی  متقابل لرتااط بیمه، صنع  ها  فرلرو  چاف  تایی  و به لرلئه ،"رلههارها  مدیری   ن

بیمه  صنع  ها  چاف  موجد متغیرها  مدیری  و تعامل ج   هایی حل رله لرلئه و تأثیرگذلر

 . لند پردلخته

 :ها  بیمه  از  و فعافی  رلبطه بی  ج انی"و همهارلن، در مقافه خود با عنولن  ,Chen) (2013چ 

ل  بی  ج انی  ، برر ی رردند ره  یا رلبطهBPGبا ل تباده لز ت    "ها  پانل دلدهتجزیه و تحلیل 

شدن و  دهد ره رلبطه بی  ج انی نشان می نتایج. ل  وجود دلرد یا خیر ها  بیمه شدن و فعافی 

رشورها    یا  شرقی، یعنی هند، لندونز ،  ها  بیمه در رشورها  مختل  متباوت ل   فعافی 

 .لند  نگاپور، رره جنوبی و تایلند در لی  تحقیق مورد برر ی قرلر گرفته ، فیلیپی ،ژلپ ، مافز 
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 (Thoumrungroje, 2004)  تأثیرلت ج انی شدن بر ل ترلتژ  و عملهرد "در ر افه خود با عنولن

ی ت دیدلت بازلر ج ان( 2ها  بازلر ج انی و  فرص ( 1 از  رل لز دو منظر  ، تأثیرلت ج انی"بازلریابی

 .مورد برر ی قرلر دلده ل  

 المللی  ها و الزامات صنعت بیمه در ارتباطات بین فرصت -3
ها   تری  ن اد عنولن یهی لز عمده یافتگی لز  ویی به ها  تو عه عنولن یهی لز شاخص صنع  بیمه به

لمهان  لمروزه شرلیط ج انی. رند ها رل پشتیاانی می لقتصاد  مطرح بوده و لز  و  دیگر فعافی  ن اد

لیجاد بیشتری  میزلن مازلد  رمایه در ج ان رل پدید  ورده ره نیازمند توجه و مدیری  در   برل  

گذلر  در  ها  خارجی برل  حضور و  رمایه تمایل گ ترده طر . گیر  لز لی  فرص  ل   ب ره

  گذلر  ایهها  جل  و جذب  رم فرلهم شدن زمینه. تولن  ن رل رتمان ررد لیرلن لمر  ل   ره نمی

لفملل  لقتصاد لیرلن در بازلر بی  تو عهره با خود رونق توفید و  اتحریم باشدشاید رمتری  نتیجه مثا  پ 

  .دلش خولهد رل در پی 

لفمللی تایی   ها و لفزلمات صنع  بیمه رل در زمان برقرلر  لرتااطات بی  در لی  بخ  قصد دلریم فرص 

ورار بیمه برل  فرلهم  در پ اتحریم و تغییرلت محیط ر   مهیب صنع  ی مادگ  رلههارهارنیم و بر 

 .لفمللی تمررز دلشته باشیم  مدن لمهان فعافی  بی 

ها  بیشمار  برل  لقتصاد رشور و صنع   لفمللی منافع و فرص  ها و لیجاد لرتااطات بی  عاور لز تحریم

 . ح نمودلر زیر ل  لفمللی به شر ها  تو عه رولبط بی  م متری  فرص . بیمه دلرد

  



 

 142 

 المللی بر ضریب نفوذ بیمه بررسی نقش ارتباطات بین

 
 المللی های ایجاد شده در ارتباطات بین فرصت: 8نمودار شماره 

 

 ها  محقق و یافته( 1321نورلفل ی و همهارلن، ) :منبع
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، حضور موفق صنع  بیمه در بازلر فرلملی و ل تباده 1ها  کرر شده در نمودلر  با توجه به فرص 

ها و لفزلماتی نیاز دلرد ره در لدلمه به برخی  به زیر اخ  ها   ن منا   لز شرلیط پ اتحریم و فرص 

 :ها لشاره خولهیم ررد لز  ن

لحتیاج به دلن  فنی باالتر و لفمللی،  بازلر بی فعافی  صنع  بیمه در : رار بیمه و ب اود فضا  ر   -

تی صنع  بیمه لز مدل  ن. درک عمیق شرلیط بازلرها  لقتصاد  و تحوالت دلخلی و خارجی دلرد

ل   ورار خارج شده و به صنعتی پویا، تخصصی و منعط  تادیل شده ره نیاز به متخصصی  حرفه ر  

مافی به شدت در  ن لح اس و  گذلر  بیمه، لمور فنی، تو عه محصول با تولنمند  در لمور قیم 

لرتقاء دلن  ها  بیمه،  رمایه لن انی ل   ره باید در  یهی لز م متری  منابع شرر بنابرلی   شود می

 . ها  جدید تالش شود  رمایه لن انی موجود و جذب  رمایه

 ورود با: بیمه ها  شرر  پذیر  رقاب  لفزلی  منظور به رقابتی  اختار لرتقاء و لصالح -

 لفمللی بی  لتهایی و م تقیم ل  بیمه ها  فعافی   رگیر  لز و لیرلن بازلر به خارجی بیمه ها  شرر 

پذیر   میزلن رقاب (. 1321نورلفل ی و همهارلن، )شود  تادیل می فرلرقابتی بازلر یک به بیمه بازلر

رند، بر ل اس مدل لفماس مایهل پورتر،  شرر  و  اختار رقابتی صنعتی ره شرر  در  ن فعافی  می

لز نظر  ازمان همهار   (.porter, 1998)لفمللی دلرد   زلیی در موفقی  شرر  در بازلر بی  نق  به

تولنایی یک مل  در توفید راالها و خدمات برل  لرلئه در  ،پذیر  رقاب   (OECD)اد  و تو عهلقتص

. لفمللی و به طور همزمان حبظ و یا لرتقا   طح در مد ش روندلن در بلندمدت ل   بازلرها  بی 

تری  نگرش به  معتقد ل   ره ولضح (UNCTAD) رنبرلنس  ازمان ملل در تو عه و تجارت

ور  عولمل  یر  لز م یر مقای ه عملهرد لقتصاد رالن و لقتصاد زندگی جامعه بر ل اس ب رهپذ رقاب 

پذیر  در لی  دیدگاه تولنایی رشورها در فروش محصوالتشان  مب وم دقیق رقاب .  ید د   می توفید به

ملی به  پذیر  رند ره رقاب  رید میأبر لی  ت (IMD)   ه مدیری  تو عهؤم. در بازلرها  ج انی ل  

ها  لنبرلد  نی  ، بلهه نتیجه عولمل متعدد  نظیر نحوه هدلی  لقتصاد  مب وم لجتماع  اده بنگاه

پذیر  به مب وم  درولقع، رقاب . ها  لجتماعی و  ازورارها  لیجاد لرزش ل   تو ط دوف ،  یا  

ها و لیجاد  دلرلییتولنایی رشور در لیجاد لرزش لفزوده و لفزلی  ثروت جامعه به و یله مدیری  

پذیر  رل تولنایی یک بنگاه در ثاب  نگه دلشت  یا لفزلی   تولن رقاب  درمجموع، می. ها   جذلبی 

دور بودن . لفمللی با ل تباده لز لبزلرها  مختل  و به روز تعری  ررد   م خود در بازلرها  ملی و بی 

. شود ل  می فقدلن د تر ی به دلن  روز بیمهلفمللی باعث فاصله گرفت  لز بازلر ج انی و  لز فضا  بی 

لفتادگی صنع  لز منظر فنی و  تر شدن شها  فنی و عق  عدم لرتااط با بازلر ج انی بیمه، منجر به عمیق
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ل  و شرلیط  ها  بازلریابی، محصوالت بیمه لمروز صنع  بیمه ج انی لز نظر  ی تم. عملیاتی شده ل  

رل لیجاد  (IUA)گر   لفمللی بیمه ع  بیمه  مریها  ندیها  بی صن. ل  متحول شده ل   جدید بیمه

لی  زبان مشترک . گر  و نظارت لیجاد شده ل   لند و در لی  رل تا وحدت رویه در صدور، بیمه ررده

لفمللی با محدودی   ما همیشه در بازلرها  بی . بی  صنع  بیمه رشور و بازلر ج انی بیمه وجود ندلرد

ها موجی لز ولگذلر  به طر   لی  نگرلنی وجود دلرد ره به محض بردلشته شدن تحریم .لیم مولجه بوده

فذل طرلحی . ها  دلخلی و بازلر دلخل در  ن رعای  نشود خارجی صورت بگیرد ره نبع شرر 

به بیان دیگر در چنی  . ها به بخ  خارجی ضرور  ل   رار برل  ولگذلر  هدفمند ری ک و  از

لز ظرفی  دلخل ل تباده شود و  رریز و مازلد تولنایی پوش  در دلخل، به بخ   شرلیطی باید لبتدل

 .خارجی ولگذلر شود

ها   یا ی، لقتصاد ،  ل  ل   ره در ب تر محیط صنع  بیمه مجموعه: بیمه فرهنگ لرتقاء -

ها  یاد شده لز لهمی  و جایگاه  در حافی ره هر یک لز محیط. رندلجتماعی و فرهنگی فعافی  می

رننده  ل  در رشور نقشی تعیی ل ا ی برخوردلر ل  ، محیط فرهنگی جامعه و متعاق   ن فرهنگ بیمه

در نحوه نگرش به بیمه و در نتیجه وضعی  تقاضا، رشد و تو عه لی  صنع  دلرد و لز جمله عولمل 

ت رافی لطالعا یهی لز معضالت صنع  بیمه، عدم شناخ  و. باشدتأثیرگذلر بر ضری  نبوک بیمه می

 از  ل اس و ریشه پیشرف  هر فعافیتی لز  فرهنگ و فرهنگ . مردم در لرتااط با موضوع بیمه ل  

ها  ل ا ی و م م لقتصاد هر  صنع  بیمه به عنولن یهی لز بخ . ها  لقتصاد  ل   جمله فعافی 

دلشته و رشد  تولند رشد و تو عه یابد ره فرهنگ ل تباده لز  ن در بی  مردم وجود رشور، زمانی می

 :لند به طور رلی مولرد زیر در عدم گ ترش و ن ادینه شدن فرهنگ بیمه مؤثر بوده. یافته باشد

 گذلرلن رماود شناخ  و  گاهی الزم نزد بیمه -لف 

 (دور لز که  بودن وقوع حولدث)وجود باورها  نادر    -ب

تربی  نیرو  لن انی ماهر و  ناود نگرش رافی و نیرو  برلنگیزنده و لثربخ  ن ا  به ضرورت -ج

ل  ب ینه در مجموعه صنع  بیمه ره بتولند رلبطه عل  و معلوفی رل  متخصص به منظور لرلئه خدمات بیمه

 (.1333تاجیک، )تقوی  رند 

 در لفزلی  رشد تأثیرگذلر عولمل ی لزگذلر  خارجی یه  رمایه: گذلر   رمایه قولنی  لصالح -

ل  و بازلر  رمایه و   الم  بازلر مافی لیرلن در گرو تو عه خدمات بیمه. هر رشور ل    لقتصاد

برل  لیجاد . لین ا برل  تحول  افم نظام مافی ضرور  ل  . درک عمیق رلبطه متقابل بی  لی  دو ل  

چنی  رلبطه متقابل م تحهمی، بازلر  رمایه باید متحول شود و لز تجربه ج انی به طور گ ترده ل تباده 
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گذلر   نظام مقررلت (.1331تاریز   عاده)محصوالت جدید  در صنع  بیمه لیرلن توفید شود و 

زیرل تنظیم و تن یق لمور . تولند عامل م می در برطر  شدن مشهالت صنع  بیمه در لیرلن باشد می

رنندگان و  بیمه و لیجاد بازلر  پویا و رقابتی و همچنی  لعمال نظارت مؤثر و حمای  لز مصر 

نق  بیمه در لیجاد  (.1324تقولیی و همهارلن، )لوگیر  لز لنحصار، نیاز به وضع مقررلت جدید دلرد ج

گذلر خارجی در رشور ما مغبول مانده و  ها  الزم به  رمایه گذلر  و دلدن تضمی  لمنی   رمایه

 .م تلزم وضع و لجرل  قولنی  صریح و لصوفی ل  

تجمیع،  و ل   محور دلن  و بنیاد دلده ره صنعتی: نهفناورل ها  یهپارچگی و ب ترها تم ید -

 ل  ؛ حیاتی  ن برل  صنعتی بی  و صنعتی درون لطالعاتی ها  بانک و ها  ی تم  از  یهپارچه

 .دلرد خود ها  ل ترلتژ  لجرل  برل  یه ان ب تر فناورلنه و رلهار  ولحد مررز به لحتیاج الجرم

 لفزلرها  نرم توفید طرلحی و بیمه، ها  شرر   ردرگرمی باعث موضوع، لی  متوفی ویژه ن اد فقدلن

 محصوالت تأمی  زنجیره ها   ازمان و بیمه ها  شرر  به لتصال غیرقابل و غیرمن جم ل ، جزیره

 نشده لنجام بیمه صنع  در درخور  فعافی  هیچ تقریااً بزرگ ها  دلده بخ  در .شده ل   ل  بیمه

 و بازلر بند  بخ  رار، و در ر   فعافی  تری  م م به عنولن بازلریابی ل اس و لفباا .ل  

 خصوص در ها دلده لز لناوهی حجم میزبان بیمه ها  شرر  حال حاضر در .ل   گذلر  هد 

 تادیل و فناور  بازیابی، در رارشنا ی و فنی فناورلنه، تولنایی متأ بانه ل   ره بازلر و گذلرلن بیمه

 .(1324نورلفل ی و همهارلن )ندلرد  رل بازلر دلن  و لطالعات به ها دلده

  م  به حرر : ج انی ج   لفزلی  شبافی  مافی گزلرشگر  مافی ل تاندلردها  رعای  -

 ل   ر لس ل   گزلرشگر  مافی لفمللی بی  ل تاندلردها 
1
(IFRS)  ناپذیر لجتناب بیمه صنع  برل 

. شده ل   لجرلیی بیمه صنع  برل  و تدوی  ج ان در ل تاندلردها لی  لرنون شماره هبدهم .ل  

 در شماره. ل   ضرور  ج ان بیمه لتهایی بازلر به صنع  بیمه لیرلن لتصال برل  ل تاندلردها لی 

 و در مد رل باید ، بیمه زمان لنعقاد قرلردلد در بیمه ها  ره شرر  ل   مقرر گزلرشگر  لی  هبدهم

 و منافع  ود حاشیه تا رنند بینی پی  رل ها هزینه و محا اه روز لرزش بر ل اس رل لز  ن ناشی هزینه

 ره لس  ر ل ل   ل تاندلردها  شماره ن م .شود شنا ایی فحظه همان در نامه بیمه هر لز بیمه شرر 

 بیمه ها  شرر  برل  2121  ال لز ل   قرلر لند، شده  ن رعای  ملزم به لیرلن ها  بانک لرنون

. شده ل   دیده  ن لز ناشی  ود محا اه چگونگی و گذلر   رمایه موضوع  ن در شود ره لجرلیی

 شناخ  بازلر نیازمند هر به ورود برلى خارجى رنندگان مشارر  ره دهد مى نشان لفمللى بی  تعامالت

                                                                                                                         
1. International Financial Reporting Standards 
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 و ها مالک. بگیرند تصمیم رل تری  منا    ن برل اس ره ه تند لطالعاتى دناال به و ها قابلی 

 باشد هم ان لفمللى بی  و  اختارهاى لفگوها با ره ل   پذیر لمهان زمانى گیرى تصمیم لی  هاى مقیاس

 شبافی  و ریبی  مقای ه، قابلی  لفزلی  ره ل   طایعى .رند م یا ج انى بازلر به ورود برلى رل رله و

 لمرى لفمللى بی   طوح در تعامالت طرفی  لطالعاتى فاصله رفع و تصمیم  گاهانه لخذ برلى لطالعات

 رله  اده زبان به ره ل   ل تاندلردهایى جمله لز مافى گزلرشگرى ل تاندلردهاى .ناپذیر ل   لجتناب

 صنع  در ها تحریم لز بعد . ورد مى فرلهم  رمایه جریان ت  یل و لطالعات به بخشى برلى ریبی  رل

و تعامل  بیمه ها  شرر  در گذلر   رمایه لفمللی برل  بی  رولبط عرصه در خوبی تحوالت شاهد بیمه

 بیشتر رل لفمللی ل تاندلرها  بی  ل اس بر مافی تطایق گزلرشگر  به نیاز لی  و خولهیم بود ها  ن با

ها   ها  با صورت ل  پویا و فعال نیازمند حضور شرر  بدون تردید دلشت  یک صنع  بیمه .رند می

لفمللی  ها  مافی بر ل اس ل تاندلرد  ولحد و بی  مافی شبا  ل   ره ب تر از   ن لرلئه گزلرش

 .ل  

زمینه  خصوص در به لفمللی بی  رالس و  طح در رارشنا ان و مدیرلن  موزش به توجه و تمررز -

تری  خدمات حاصل لز قرلردلدها  بیمه لتهایی  لنتقال دلن  فنی و  موزشی م م: لتهایی رلردلدها ق

عدم لرتااطات . شود دلن  فنی به دو بخ  تهوریک و دلن  عملی تق یم می. باشد با خارج لز رشور می

به ول طه  تولن دلن  تهوریک رل می. لفمللی منجر به نقصان در دلن  عملی بیمه گردیده ل   بی 

ها  تهوریک حل ررد وفی برل  حل مشهل دلن  عملی نیاز ل   تا  شرر  در  مینارها و رالس

در لمر لتهایی دلن  . ها  بیمه خارجی دلشته باشیم ها و رارشنا ان شرر  لرتااط رودررو با شرر 

بنابرلی  . ایندنم ها  بیمه در مد باالیی رل به دفیل دلن  فنی ر   می فنی ب یار م م ل   و شرر 

ها   ها  بیشتر  صورت پذیرد و تا حد لمهان دوره الزم ل   در زمینه لرتقا  دلن  فنی تالش

ریز  صحیح لنجام شود و لز مدیرلن مطرح ج انی برل   موزش دلدن   موزشی باید هدفمند و با برنامه

توج ی لز فحاظ فنی    قابلها  بیمه دلخلی، پیشرف لغل  شرر . به لفرلد در دلخل رشور ل تباده رنیم

ها  فنی و رار موز  ره در   موزش. لند و قادر به فعافی  در بازلر رقابتی بیمه در ج ان نی تند ندلشته

باشد  ریز  شده و هدفمند نمی رافی برخوردلر ناوده و برنامه   طح بازلر دلخلی متدلول ل   لز جدی 

عالوه بر لی ، . شود ل  دناال نمی صورت حرفهلفمللی نیز به  ها  مربوط به  طح بی  و  موزش

. شود ها  هدفمند  موزشی تلقی می ها  مافی و لرز  نیز مانع دیگر  در مقابل لجرل  برنامه محدودی 

ها  بیمه چندملیتی،  ها  دلخلی در مقای ه با شرر  رند ره شرر  بازلر رقابتی جدید لیجاب می

لفمللی لز نظر  ها  بیمه بی  مورد توجه قرلر دهند زیرل شرر ل  رل با جدی  بیشتر   ها  حرفه م ارت
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لی  موضوع نیز . لند ها  ب یار  لندوخته ها  بیمه، تجربه مافی و فنی ب یار تولنا ه تند و در لغل  رشته

دهد ره نیروها   ها لی  لمهان رل می ها  چندملیتی به  ن توجه ل   ره طی  گ ترده شرر  قابل

ره فقدلن لی  لمهان برل   ن د ته لز  زشان رل لز  رل ر ج ان گرد  ورند در حافیلن انی مورد نیا

.  ید ها  بیمه دلخلی ره با هیچ شاهه ج انی مرتاط نی تند، نقیصه بازلر  به ح اب می شرر 

ها  بیمه دلخلی برل  ل تباده لز نیرو  لن انی متخصص و ماهر و همچنی  ت  یالت و تجربه  شرر 

ها همهار  رنند تا بتولنند  ل  با  ن ها  حرفه ها و فعافی  ریز  یمه چندملیتی باید در برنامهها  ب شرر 

ها   موزشی دلخلی و  ل  راررنان خود رل لرتقاء دهند و همزمان با  ن لز برنامه  طح دلن  حرفه

شوند و بتولنند ها  فنی و مافی برخوردلر  ها  چندملیتی نیز ل تباده رنند تا لز تولنایی خارجی شرر 

 (. 1333فرشاا  ماهریان، )در بازلرها  رقابتی به بقا  خود لدلمه دهند 

ها  بیمه در لیرلن لز عدم  لفمللی شرر  ضع  تجربه بی : لفمللی بی  لرتااطات ها  م ارت -

ها و بازلرشنا ی در  طح  لی  موضوع در شنا ایی فرص . ها  بیمه لیرلنی ل   ها  شرر  مزی 

لفمللی،  یهی لز نمودها  لی  را تی در تجربه بی . لی، صنع  بیمه رل با مانع مولجه  اخته ل  لفمل بی 

گرلن یا  ها  خارجی لعم لز بیمه عدم دلن  و م ارت الزم ج   تنظیم قرلردلدها  تجار  با طر 

 (. 1321نورلفل ی و همهارلن، )گذلرلن در  طح فرلملی ل    بیمه

صنع  بیمه رشورمان با : ها  معتار ج انی بند  ها  لیرلنی در رتاه ب تر از  ج   حضور شرر  -

ها در  رو لمهان فعافی  لی  شرر  ها و مؤ  ات بیمه لیرلنی مولجه ل   و لزلی  بند  شرر  خالء رتاه

بند   جایی ره مؤ  ات رتاه لز  ن. ویژه در حوزه قاول لتهایی ب یار محدود ل   لفمللی به بازلرها  بی 

رنند، مقتضی ل    ها  بیمه لیرلنی خوددلر  می فمللی در دوره تحریم لز لرلئه خدمات به شرر ل بی 

بند  و  گر  در لیرلن نوعی نظام رتاه عنولن د تگاه حارمیتی و مقام ناظر بر عملیات بیمه بیمه مررز  به

  و لجرلیی نماید  از بند  دلخلی پیاده ها  بیمه رل طرلحی و لز طریق مؤ  ات رتاه لرزیابی شرر 

فذل . رند عنولن رویدلد  در ج   شبافی  وضعی  مؤ  ه بیمه در بازلر عمل می بند  به چرل ره رتاه

درنتیجه، . لنجامد بند ، به شبافی  بیشتر و حتی لفزلی  رقاب  در بازلر می ها و رتاه نتایج لرزیابی

ها در ج   لرتقا  رتاه خود و  قیم  مؤ  ات بیمه لز طریق لرلئه خدمات با ریبی  باالتر و تعدیل

 رار مد ، ریبی ، لرتقا  منظور به ها  بیمه شرر  بند  رتاه. درنتیجه جل  مشتر  خولهند روشید

 یک لغل  ره بیمه ها  شرر  بند  رتاه .گیرد می قرلر برر ی مورد بیمه راررردها  لثربخشی و

 منجر بازلر در رقاب  لیجاد و رارلیی لفزلی   از ، شبا  به ل   بیمه ها  شرر  لز مافی لرزیابی

 .رود می شمار  به لی  صنع  معضالت لز یهی همیشه بیمه ها  شرر  در بند  رتاه ناود. شود می
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 و ور  ب ره لفزلی  رارلیی، بیمه، شرر  لعتماد قابلی  لرزیابی بند ، رتاه ل ا ی هد  رلی طور به

 (1333 ،صبر  و میرزلیی. )ل   گذلرلن  رمایه رضای  جل 

. ل   ل تولر لطالعات هیپا بر  ادیز حد تا مهیب صنع : ل  ها  لطالعاتی بیمه تقوی   ی تم -

  برل  ل مهیب  راالها  یبنابرل دلرند، شدن یتافیجید  یقابل ره ه تند یلطالعات  راالها ها نامه مهیب

رارگیر  فناور  لطالعات، تحول  به. (1336 ،یررم) دلرند ازین خط بر عیتوز و  یریمد د،یتوف

ره لمهان  صورتی به. رند ها  لطالعاتی صنع  بیمه لیجاد می ل  رل در لمور لدلر  و  ی تم گ ترده

همچنی  فناور  لطالعات، تولنایی . رند ها و مهاتاات مختل  رل فرلهم می لنتقال لفهترونیهی دلده

لفزلی  تنوع محصوالت و ب اود ریبی  و جل   لی  رارررد در نتیجه. دهد شرر  بیمه رل لفزلی  می

رارگیر  لبزلر  ها  عصر لنبجار لطالعات، به تری  ویژگی یهی لز م م. باشد رضای  مشتریان می

فناور  لطالعات عالوه بر راه  . فناور  لطالعات و لنجام لمور مختل  با ل تباده لز لی  ظرفی  ل  

شود تا نوعی  لز طریق مهانیزه شدن مرلحل رار، باعث می( دلخلی)ها  لدلر  و مدیریتی  دلدن هزینه

همچنی  . ها به وجود  ید و لطالعات مدیریتی لرتقا پیدل رند  ل  بی  ولحدها  شرر  لرتااط شاهه

ها لی  لمهان رل به وجود  جویی در هزینه ضم  لی  ره صرفه. خریدلرلن هزینه رمتر  خولهند دلش 

ها  شده در بازلر رقابتی، مصر  مشتریان شود و  ن ا فرص  یابند تا لز بیمهجویی   ورد ره مالغ صرفه می

ها  بیمه با لرلئه خدمات لفهترونیهی به عنولن یک شرر   شرر . خدمات بیشتر  رل ر   نمایند

ورار بدون  پیشتاز و مدرن نه تن ا باعث ت  یل همهار  و لنتقال دلن  میان کینبعان و گ ترش ر  

گذلر  برل  لیجاد و  ها   رمایه توج ی در هزینه شوند، بلهه راه  قابل ی و مهانی میمحدودی  زمان

ره  با توجه به لی . ها  تمام شده برل  عرضه خدمات خولهند دلش  ها و هزینه گ ترش شاهه نمایندگی

فرص  ل  ج ان بر پایه لطالعات ل تولر ل  ، فناور  لطالعات ب تری   ها  بیمه  اختار بیشتر  ی تم

همچنی  فناور  لطالعات به صنع  بیمه . رود می برل  صنع  بیمه و مشارر  در بازلر ج انی به شمار

شهل منعط  و متحوفی بخشیده و  نرل مجاور به ترک قید و بندها، مقررلت  نتی و تطابق با 

مولنع ورود رند،  فذل فناور  لطالعات مشهل بیمه  نتی رل بر طر  می. ها  ج انی ررده ل   پیشرف 

رنندگان  دهد و در ن ای  باعث لفزلی   ود عرضه می به بازلر رل راه  دلده، رقاب  رل لفزلی 

 (.1324لرار  و حیدر ، )گردد  ل  و لرتقا  رضای  مشتریان می خدمات بیمه

راه  نرخ در صنع  بیمه، راه  نرخ بازدهی در بازلرها  : ل  ها  صحیح بیمه گذلر  نرخ -

رار بیمه در لی   و وجود  ورده ره راررردن در ر  ه الت منطقه، محیط جدید  رل ب رمایه، معاد

 .ها  خاصی نیاز دلرد محیط به دلن  و م ارت
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 .لفمللی، همچنان نیازمند ب اود عولمل دلخلی و خارجی ل   ها  بی باید توجه دلش  ره لتصال به بازلر

، ناگزیر لز همرلهی و پ اتحریمها  بافقوه در دورلن  صنع  بیمه لیرلن برل  ل تباده لز فرص 

ها  قانونی چه در حوزه  برل  لی  منظور تدلرک زیر اخ . رل تایی با تحوالت جار  ج انی ل   هم

ها، لمهان  فناور  و حمای  لز فعافی  لینشورتک ها  بر پایه گذلر  و چه در حوزه فعافی   رمایه

به همهار  با صنع  بیمه لیرلن، مایل ها   گذلرلن خارجی و شرر  یهتاعی  لز مقررلت رل برل   رما

 .دهد ها  بیمه لیرلنی، راه  می ورد و هزینه همهار  با لیشان رل برل  شرر فرلهم می

 المللی های ایجاد شده در حوزه بیمه پس از کاهش تعامالت بین چالش -1

قابل لنهار   ر حوزه بیمه شده و تأثیر غیرها  زیاد  د لفمللی موج  لیجاد چاف  راه  تعامالت بی 

ل  ره بر  ن لثر  ها با توجه به منشأ و مأخذشان و با توجه به حوزه لی  چاف . بر لی  صنع  دلشته ل  

ها مورد  بنابرلی  ج   لرلئه رلههار باید لی  تباوت. ها  یه انی برخوردلر نی تند گذلرند، لز لهمی  می

 . توجه قرلر گیرد

 :لفمللی به شرح زیر ل   شده در حوزه بیمه پس لز راه  تعامالت بی    شنا اییها چاف 

  ها  لرز ؛ ها و پردلخ  لیجاد مشهالت و ممنوعی  در دریاف 

  لفملل؛ دور شدن لز عر  بی 

  ها   لفمللی در خصوص محا اه و تعیی  میزلن ولقعی خ ارت حوزه عدم همهار  رارشنا ان بی

 ؛...نب  و لنرژ  و

 گرلن  ها  بزرگ، پیچیده و پرخطر فرلتر لز ظرفی  نگ دلر  به بیمه محدودی  ولگذلر  ری ک

 لفمللی و در نتیجه تجمع ری ک در دلخل؛ بی 

 میز در دلخل رشور و رار مد  پایی  حوزه بیمه لتهایی؛ ها  فاجعه تجمع ری ک  

 لفمللی نظیر  ها و مجامع بی  انها  بیمه لیرلنی تو ط  ازم ها  باربر  شرر  نامه عدم پذیرش بیمه

ها  رارگزلر گشای  لعتاارلت ل ناد ، گمرک رشورها   لفمللی، بانک ونقل بی  ها  حمل شرر 

گذلرلن  مادلء و مقصد و  ایر لشخاص حقیقی و حقوقی طر  ماادفه با خریدلرلن و فروشندگان یا بیمه

 کیربط؛

 گذلر  خارجی در صنع  بیمه؛ راه   رمایه 

 لفمللی؛ ل  و بی  ها  منطقه   در صندوقعدم عضوی 

  ها   ممنوعی  پوشP&I  وH&M  لفمللی؛ و تضامی  بی 
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 از   دهی و مدل گذلر  و شرلیط گیر  ری ک و نرخ ناود دلن  رافی ج   عملیات لندلزه 

 ها  نوی  لرچوئر ؛ ری ک در صنع  با ل تباده لز روش

 فقدلن پویایی بازلرها  پول و  رمایه؛ 

 ها  درمان م افرلن عازم به خارج؛   منا   در خصوص بیمهعدم پوش 

 ل ؛ فقدلن د تر ی به دلن  روز بیمه 

 توجه لز فناور  لطالعات در عرصه صنع  بیمه و عدم درک لنقالب دیجیتافی؛ عدم ل تباده قابل 

 لفمللی؛ گذلر بی  عدم همهار  با ن ادها  مقررلت 

 ها  بیمه؛ بند  شرر  فقدلن رتاه 

    لفمللی محصوالت و خدمات دلخلی؛ دلدن بخشی لز مشتریان بی لز د 

 لفزلرها  محا اه نرخ و شرلیط د تر ی ضعی  به نرم. 

گویی به  ن  ها  شنا ایی شده در لی  پژوه ،  ولل لصلی ره در لدلمه به دناال پا خ با توجه به چاف 

. لفمللی در صنع  بیمه ل   ی ها در خصوص لرتااطات ب ه تیم، برر ی میزلن لهمی  هر یک لز چاف 

بند  خولهد  ها لز نظر خارگان رتاه برل  نیل به لی  هد ، با ل تباده لز پر شنامه با طی  فیهرت، چاف 

 .ها لز روش فریدم  ل تباده خولهیم ررد بند   ن شد و  پس ج   لوفوی 

ه در حوزه صدور جامعه  مار  لی  پژوه  ج   تهمیل پر شنامه، راررنان صنع  بیمه ه تند ر

ل  فعافی   ها  مختل  بیمه لی  لفرلد در رشته. لفملل فعافی  دلرند بیمه، پوش  لتهایی و رولبط بی 

ها  بیمه و بیمه لتهایی فعال در صنع  بیمه لنتخاب  ل  لز همه شرر  رنند و تالش شده ل   نمونه می

بردلر  هدفمند و لز نوع قضاوتی یا  نمونه لحتمافی و به صورت گیر  غیر گیر  لز نوع نمونه نمونه. گردد

شود ره پژوه  لیجاب رند لطالعاتی لز لفرلد  گیر  هنگامی ل تباده می لی  نوع نمونه. خارگانی ل  

گیر  هدفمند قصد  ن ل   ره لز طریق لفرلد  در نمونه. د    ورده شود ها  خاصی به یا گروه

در لی  پژوه ، مالک لنتخاب نمونه، . حاصل گردد لنتخاب شده درک عمیقی لز موضوع مورد مطافعه

 . ها بر صنع  بیمه بوده ل   لفملل و لثر تحریم  شنایی لفرلد با لرتااطات بی 

پردلزد ره  یا لبزلر  نج  ولقعاً همان چیز  رل ره هد  و نظر بوده،  رولیی پر شنامه به لی   ؤلل می

. تر  برخوردلر باشد، بر لعتاار تحقیق لفزوده خولهد شد نجیده ل  ؟ هر چه لبزلر تحقیق لز رولیی باال

لفمللی،  ها  ناشی لز راه  لرتااطات بی  در لی  پژوه  به منظور گرد ور  لطالعات مربوط به چاف 

ها در قاف  پر شنامه در لختیار  ها شنا ایی شدند و  پس چاف  راو  چاف  لز طریق مطافعه و مت 

. ها ل تباده شده ل   بند  رردن چاف  ز  زمون فریدم  برل  لوفوی دهندگان قرلر گرف  و ل پا خ
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ها  بیان شده به  رنندگان نشان لز  ن دلرد ره چاف  نتایج حاصل لز تحقیق و ماهی  پا خ شرر 

 .دهند ها رل نمای  می خوبی لبعاد مختل  چاف 

انی روتاه چندی  بار و به گروه گیر  رل در یک فاصله زم منظور لز پایایی  ن ل   ره لگر لبزلر لندلزه

پایایی مب ومی  مار  ل   ره ماتنی بر . ولحد  لز لفرلد بدهیم، نتایج حاصل نزدیک به هم باشند

در لی  . ضرلی  پایایی لعدلد  بی  صبر تا یک ه تند. هما ته بودن بی  دو مجموعه لز نمرلت ل  

ا  ررونااخ با فرمول زیر ل تباده شده پژوه  برل   زمون پایایی پر شنامه پژوه  لز ضری   فب

 :ل  

    
 

   
   

   
 

  
  

 

j  ها تق یم شده ل  ،  هایی ل   ره  زمون به  ن تعدلد بخ  
   گانه و j ها   ولریانس بخ   

. باشد منا   ل   1.1 فبا  ررونااخ در روش فیهرت در صورتی ره باال  . ها   ولریانس رل نمره

د    به 1.112مقدلر % 21 فبا  ررونااخ لی  پر شنامه در  طح لطمینان  ،SPSSلفزلر  با ل تباده لز نرم

 .باشد  مده ل   ره بیانگر پایایی پر شنامه می

لی  لفرلد لز میان رارشنا ان و مدیرلن صنع  . باشد نبر می 44ژوه  حجم نمونه مورد برر ی در لی  پ

چاف  شنا ایی و  13لند تا به  ها   ازمانی رارشنا ی تا مدیر عامل لنتخاب شده بیمه و با پ  

 . گرد ور  شده بر ل اس طی  فیهرتی ره در پر شنامه تعایه شده پا خ گویند

گونه ره در لی  نمودلرها  همان. دهند دهندگان رل نشان می لطالعات دموگرلفی پا خ 3و  2نمودلرها  

 21رمتری     .  ال بوده ل   43رننده پر شنامه حدود  شود میانگی   نی لفرلد تهمیل مشاهده می

، رئیس لدلره، بند  پ    ازمانی لفرلد به صورت رارشناس د ته. باشد  ال می 61 ال و بیشتری     

. ردگذلر  شده ل   1معاون مدیر، مدیر، معاون و مدیر عامل ل   ره به ترتی  با لعدلد صبر تا 

در لی  پژوه ، تحصیالت به  ه د ته . باشد می( یک)و زن ( صبر)ردگذلر  جن ی  به صورت مرد 

 . تق یم شده ل   2و  1رارشنا ی، رارشنا ی لرشد و درتر  با ردها  صبر، 

در لی  نمونه یک نبر با  ابقه یک .  ال ل   13قه رار لفرلد در نمونه مورد برر ی به طور متو ط  اب

درصد لفرلد  ره  16دهد ره حدود  ها نشان می برر ی . ال  ابقه دلرند 42تا  1 ال و مابقی لفرلد بی  

یهی . لند امل بودهدرصد مدیر ع 2درصد معاون و  16پر شنامه رل تهمیل نمودند دلرل  پ   مدیری ، 

شده در بخ  پ    ازمانی  لز لفرلد، پ    ازمانی خود رل تهمیل ننمود فذل یک مورد دلده گم

 . دهنده، تحصیالت رارشنا ی لرشد دلرند درصد لفرلد پا خ 13حدود . مشاهده شد
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 دهندگان اطالعات سن و سابقه کار پاسخ. 1نمودار 

 

 
 دهندگان پست سازمانی، جنسیت و مدرک تحصیلی پاسخاطالعات مربوط به . 9نمودار 

 دمنیفر روش از استفاده با ها چالش یبند تیاولو 
و با رمک  زمون فریدم  مورد  SPSSها با ل تباده لز نرم لفزلر  در لی  مرحله نتایج حاصل لز پر شنامه

ره برل  مقای ه  ه  زمون فریدم  یک  زمون ناپارلمتر  ل   . برر ی و تجزیه و تحلیل قرلر گرف 

مورد ل تباده قرلر  شوند، گیر  می ل  لندلزه یا بی  لز  ه گروه ولب ته ره حدلقل در  طح رتاه

 :فرضیه صبر لی   زمون در لی  تحقیق عاارت ل   لز. گیرد می

 .ها  شنا ایی شده  طح لهمی  یه ان دلرند همه چاف :    

 :و فرضیه مقابل  ن عاارت ل   لز

 .ها  شنا ایی شده  طح لهمی  یه انی ندلرند حدلقل دو مورد لز چاف :    
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 13)ها  شنا ایی شده  بیانگر تعدلد چاف  k ماره  زمون فریدم  هم به لی  صورت ل   ره در لینجا 

. ل  ( چاف )لمی   تون  jها   مجموع رتاه  Rjو( نبر 44)دهندگان به پر شنامه  تعدلد پا خ  ، (مورد

 .درجه  زلد  ل        تقریااً دلرل  توزیع را  دو با   زمون  ماره  

    
  

       
    

             

 

 

 :نتایج  زمون به شرح جدول زیر ل  

 آزمون فریدمن. 8جدول

 44 تعدلد

 111.631 دو- ماره را 

 11 درجه  زلد 

 1.111 مقدلر-پی

 

دلر  رمتر لز میزلن خطا باشد،   طح معنیتولن گب  ره چنانچه  در تحلیل نتایج  زمون فریدم  می

لز  نجا ره لی   زمون معموالً در  طح . شود ها، ل تنااط می وجود تباوت بی  حدلقل یک زوج لز نمونه

 1.11دلر ، رمتر لز  شود، برل  ر یدن به لی  نتیجه باید  طح معنی درصد در نظر گرفته می 1خطا  

 .باشد

دهنده مردود شدن فرضیه  باشد ره نشان دلر  صبر می  طح معنی SPSSدر نتایج حاصل لز نرم لفزلر 

ها   شود ره  طح لهمی  چاف  لی  با توجه به  نچه گبته شد مشخص می بنابر. صبر تحقیق ل  

ها با توجه به  طح لهمی  هر  دهندگان یه ان نی   و همچنی  لوفوی   ن عنولن شده در نظر پا خ

 :بوده ل   2 ها به ترتی  جدول یک لز چاف 

  بندی عوامل با استفاده از روش فریدمن نتیجه رتبه. 1جدول 
 میانگی  رتاه عامل

q1 2.11 

q2 3.32 

q3 3.32 

q4 1.12 

q5 11.12 
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 میانگی  رتاه عامل

q6 3.66 

q7 11.31 

q8 2.21 

q9 11.63 

q10 2.21 

q11 3.16 

q12 3.22 

q13 12.66 

q14 1.11 

q15 1.12 

q16 3.31 

q17 14.13 

q18 11.42 

 

 1ها رل لز  لند،  ن ها لز روش فریدم  ر   ررده ل  ره هر یک لز چاف  لرنون با توجه به میانگی  رتاه

 :بند  خولهیم ررد لوفوی  13تا 

المللی با استفاده از روش  های ناشی از کاهش ارتباطات بین بندی چالش رتبه. 9جدول 

 فریدمن

 رتاه
شماره 

  ولل
 موضوع  ولل

 پا خ به هر گزینهدرصد 

1 1 2 3 4 

 11.3 22.1 1 1 1 ها  لرز  ها و پردلخ  لیجاد مشهالت و ممنوعی  در دریاف  11 1

2 13 

ها  بزرگ، پیچیده و پرخطر فرلتر  محدودی  ولگذلر  ری ک

لفمللی و در نتیجه تجمع  گرلن بی  لز ظرفی  نگ دلر  به بیمه

 ری ک در دلخل

1 2.3 6.3 36.4 14.1 

3 1 
 میز در دلخل رشور و رار مد  پایی   ها  فاجعه تجمع ری ک

 حوزه بیمه لتهایی
1 6.3 13.2 21.1 14.1 

4 13 

ها  بیمه لیرلنی تو ط  ها  باربر  شرر  نامه عدم پذیرش بیمه

ونقل  ها  حمل لفمللی نظیر شرر  ها و مجامع بی   ازمان

ها  رارگزلر گشای  لعتاارلت ل ناد ،  لفمللی، بانک بی 

1 2.3 11.4 41.1 41.2 
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 رتاه
شماره 

  ولل
 موضوع  ولل

 پا خ به هر گزینهدرصد 

1 1 2 3 4 

گمرک رشورها  مادلء و مقصد و  ایر لشخاص حقیقی و 

گذلرلن  حقوقی طر  ماادفه با خریدلرلن و فروشندگان یا بیمه

 کیربط

 33.6 33.6 11.2 4.1 2.3 گذلر  خارجی در صنع  بیمه راه   رمایه 2 1

 21 12.1 2.1 6.3 1 لفملل دور شدن لز عر  بی  1 6

 22.1 33.6 31.3 1 1 لفمللی ل  و بی  ها  منطقه عدم عضوی  در صندوق 11 1

 21.3 41.1 21.1 4.1 1 لفمللی و تضامی  بی  H&Mو  P&Iها   ممنوعی  پوش  3 3

2 1 

گیر  ری ک و  ناود دلن  رافی ج   عملیات لندلزه

 از  ری ک در صنع  با  دهی و مدل گذلر  و شرلیط نرخ

 ها  نوی  لرچوئر  ل تباده لز روش

6.3 4.1 21.3 36.4 21 

 22.1 41.2 21.3 4.1 4.1 فقدلن پویایی بازلرها  پول و  رمایه 3 11

11 11 
لفمللی در خصوص محا اه و  عدم همهار  رارشنا ان بی 

 ...ها  نب  و لنرژ  و تعیی  میزلن ولقعی خ ارت حوزه
2.3 6.3 34.1 21.3 22.1 

 21 36.4 21.3 11.4 1 ل  فقدلن د تر ی به دلن  روز بیمه 6 12

13 2 
توجه لز فناور  لطالعات در عرصه صنع  بیمه  عدم ل تباد قابل

 و عدم درک لنقالب دیجیتافی
4.1 11.4 21.3 33.6 13.2 

 11.2 43.2 36.4 4.1 1 لفمللی گذلر بی  عدم همهار  با ن ادها  مقررلت 16 14

11 12 
لفمللی محصوالت و  لز د   دلدن بخشی لز مشتریان بی 

 خدمات دلخلی
2.3 2.1 34.1 36.4 13.2 

 21.1 31.3 22.1 13.6 4.1 نرخ و شرلیطلفزلرها  محا اه  د تر ی ضعی  به نرم 11 16

 21.3 11.2 21.1 21.3 2.1 ها  بیمه بند  شرر  فقدلن رتاه 4 11

13 14 
ها  درمان م افرلن عازم  عدم پوش  منا   در خصوص بیمه

 به خارج
4.1 22.1 41.2 13.2 6.3 

ها  شنا ایی شده در باال با توجه به  بند  چاف  لی  ق م  با ل تباده لز نظرلت خارگان به  طح در

زیاد، متو ط و رم لنجام بند  در  ه د ته   طح. پردلزیم میزلن لثرگذلر   ن بر ضری  نبوک بیمه می

 :باشد نتیجه در جدول زیر قابل مشاهده می. شود می
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المللی بر اساس میزان  ناشی از کاهش ارتباطات بینهای  بندی چالش سطح. 1جدول 

 اثرگذاری آنها بر ضریب نفوذ بیمه
 کم متوسط زیاد

لیجاد مشهالت و ممنوعی  در  -

 ها  لرز ؛ ها و پردلخ  دریاف 

ها  باربر   نامه عدم پذیرش بیمه -

ها و  ها  بیمه لیرلنی تو ط  ازمان شرر 

و  ها  حمل لفمللی نظیر شرر  مجامع بی 

ها  رارگزلر  لفمللی، بانک نقل بی 

گشای  لعتاارلت ل ناد ، گمرک 

رشورها  مادلء و مقصد و  ایر لشخاص 

حقیقی و حقوقی طر  ماادفه با خریدلرلن 

 گذلرلن کیربط؛ و فروشندگان یا بیمه

گذلر  خارجی در  راه   رمایه -

 صنع  بیمه

و  H&Mو  P&Iها   ممنوعی  پوش  -

 ؛لفمللی تضامی  بی 

توجه لز فناور   عدم ل تباد قابل -

لطالعات در عرصه صنع  بیمه و عدم 

 درک لنقالب دیجیتافی؛

لز د   دلدن بخشی لز مشتریان  -

 .لفمللی محصوالت و خدمات دلخلی بی 

 لفملل؛ دور شدن لز عر  بی  -

ل  و  ها  منطقه عدم عضوی  در صندوق -

 لفمللی؛ بی 

گیر   لندلزهناود دلن  رافی ج   عملیات 

دهی و  گذلر  و شرلیط ری ک و نرخ

 از  ری ک در صنع  با ل تباده لز  مدل

 ها  نوی  لرچوئر ؛ روش

 ل ؛ فقدلن د تر ی به دلن  روز بیمه

گذلر  عدم همهار  با ن ادها  مقررلت

 .لفمللی بی 

محدودی  ولگذلر   -

ها  بزرگ، پیچیده  ری ک

و پرخطر فرلتر لز ظرفی  

گرلن  یمهنگ دلر  به ب

لفمللی و در نتیجه تجمع  بی 

 ری ک در دلخل؛

ها   تجمع ری ک -

 میز در دلخل رشور و  فاجعه

رار مد  پایی  حوزه بیمه 

 لتهایی؛

فقدلن پویایی بازلرها   -

 پول و  رمایه؛

عدم همهار  رارشنا ان  -

لفمللی در خصوص  بی 

محا اه و تعیی  میزلن ولقعی 

ها  نب  و  خ ارت حوزه

 ؛..  ولنرژ

عدم پوش  منا   در  -

ها  درمان  خصوص بیمه

 م افرلن عازم به خارج؛

بند   فقدلن رتاه -

 ها  بیمه؛ شرر 

د تر ی ضعی  به  -

لفزلرها  محا اه نرخ و  نرم

 .شرلیط

ها  لتهایی خود رل نشان  ها  لرز  عمدتاً در حوزه بیمه ها و پردلخ  مشهالت و ممنوعی  در دریاف 

لطمینان خاطر لز وجود پوش  ری ک و لمهان . لتهایی یک لبزلر لنتقال ری ک ل   بیمه. دهد می

ها  بزرگ  گرلن دلخلی بیشتر بتولنند در حوزه ری ک شود بیمه لنتقال  ن به خارج لز رشور موج  می
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یابند ره لز لنولع قرلردلدها  لتهایی ج    گرلن دلخلی لی  لمهان رل می همچنی  بیمه. ورود رنند

بنابرلی  ل تباده لز پوش  لتهایی منجر به لفزلی  پرتبو  . ها  خود ل تباده رنند   ری کپوش

 . شود گرلن و به عاارتی لفزلی  ضری  نبوک بیمه می بیمه

 لز دیگر یهی هم بخ  لی  دلرد، رشورها لفمللی بی  در لرتااطات حیاتی نقشی ونقل حمل بخ 

 بدون ره لبزلرهایی ل   لز یهی و همچنی  بیمه ل   لقتصادها به شوک رردن ولرد ها  لصلی رانال

 به رردن شوک ولرد ها  روش تری  م م لز یهی بنابرلی  شد خولهد گیر زمی  ونقل صنع  حمل  ن

 لز یهی ل  بیمه معامالت تحریم .ل   ل  بیمه معامالت رردن متوق  برل  تالش ونقل، بخ  حمل

 یهی به عنولن بیمه لمروز دنیا  در لقتصاد  ل   و هر شوک به رردن ولرد رلهارد  و م م لبزلرها 

 و معامالت دلخلی در مافی پیچیده و متنوع متعدد، ها  لصطهاک راه  تری  لبزلرها  م م لز

 در ثاات لیجاد و ری ک و راه  مدیری  رولن از ، در رلید  ب یار نقشی رشورها، لفمللی بی 

لفمللی دلرد ره نتیجه  ن لفزلی   بی  و ملی  طح تجارت در تو عه جهدر نتی و لقتصاد  ها  فعافی 

ل  مانند باربر   ها  بیمه رشد برخی رشتههمچنی  باید توجه دلش  . ضری  نبوک بیمه خولهد بود

لی  ، بر لفزلی  نرخ ضری  نبوک بیمه در لفمللی راه  تعامالت بی   ی ات م م با توجه به أدریایی و ت

بیمه ولگذلر شده به خارج لز صنع  بیمه ناشی لز ل تباده  راه  حق. لند گیر  دلشته چشم ثیرأت ها  ال

 . بیمه نگ دلر  شده در رشور دفیل لی  لمر ل   لز ظرفی  بازلر بیمه دلخل و لفزلی  حق

در  و لفرلد لطمینان و  تیه تأمی  موج  خ ارت پردلخ  و ری ک لنتقال لبزلر عنولن به بیمه صنع 

 گذلر   رمایه نیازها  به  ن ب ینه تخصیص و لندلز  پس منابع تجمیع موج  گذلر،  رمایه ن اد نق 

 با دلخلی مافی همهار  بازلرها  زمینه خارجی، تجارت گ ترش. شود می رشورها لقتصاد  رشد و

 .شود می مافی بخ  ور  لفزلی  ب ره موج  و فرلهم رل مافی نوی  ها  فناور  و لبزلرها بازلرها،

 و دلخلی مافی بازلرها  رارلیی  ا  لرتقا  خارجی و دلخلی مافی بخ  بی  رقاب  لیجاد با مضافاً،

 ضری  گذلر  خارجی، لفزلی  لفزلی   رمایه بر یند ن ای ، در. شود می  ن ا خدمات  از  متنوع

  .(1321 باد  و همهارلن،  شاه) ورد  می به دناال رل بیمه نبوک

در . ل   شده لفملل  یشدن لز عر  ب دورموج  ها  لخیر  در  ال یلفملل  یبودن لرتااطات ب  یضع

. وجود دلرد ها  کیپوش  ر  ها برل لز نرخ  ل خاص و بازه طینرخ و شرل کیبازلر لعتقاد به  درولقع 

 گر مهیب دیها رل قاول نما نرخ  یل گذلر مهیخاص وجود دلرد ره لگر ب  ها نرخ شگاهیپاال  مثالً برل

ما لز عر   طینرخ و شرل یفعل طیدر شرل یدلشته باشد وف یلفملل  یب یی ن لتها  برل تولند یم میم تق

 شود یباعث م نههیدلرد و هم ل رتیمغا  ل مهیب یهیلمر هم با ل اس رار تهن  یفاصله گرفته و ل لفملل  یب
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خود رل   کیباال ر طیبا نرخ و شرل رند یقاول نم گذلر مهیب گرید لفملل،  یپس لز شروع رولبط با بازلر ب

مورد  دیبا ره ل   یمشهالت  یتر لز م م یهی یلفملل  یفاصله گرفت  لز عر  ب  یپوش  دهد و ل

ج   عملیات  ها  نوی  لرچوئر  ل تباده لز روش رل تا الزم ل    یدر ل. ردیتوجه قرلر گ

لرلئه . ابدیتو عه  مهیصنع  ب از  ری ک در  دهی و مدل و شرلیط گذلر  گیر  ری ک و نرخ لندلزه

لمر ممه    ل   در لبتدل یرفنینازل و غ اریب  یرنون  ها ره نرخ یدر حاف  کیبر ر یماتن  ها نرخ

منجر به  درلزمدت در یوف شود مهیب حق  یمنظر لفزل لزگذلرلن  مهیلز ب یبرخ یتیل   موج  نارضا

تر خولهد  رلح  یلفملل  یرولبط ب جادیپس لز ل مهیصنع  ب  یخولهد شد بنابرل یفن  بازلر جادیل

  یخود منجر به لفزل  یو ل دینما  دلریگذلرلن خر مهیب  ها  کیر  برل ییتولن   پوش  لتها

 .نبوک شود  یضر  یو به تاع  ن لفزل  مند  یرضا

در   تا نو ور رف  یرشور، لنتظار م مهیبه بازلر ب یخصوص مهیب  ها و ورود شرر  مهیرشد صنع  ب با

 شد  ن جهینت و نگرف  شهل تارنونمورد   یل یوف ابدی  یلفزل مهینبوک ب  یبازلر مشاهده شود، ضر

 ییپرتبو رشد رشور مهیب صنع  در یعاارت به. رندیگ یم رل گریهمد رار یشهن نرخ با تن ا ها شرر  ره

با  هذل، یعل.  یخالق و  نو ور جادیل لیدف به نه بوده تورم رشد لثر بر رشد  یل ره دهیگرد حاصل

 تولن یم  ل مهیب دیدر تو عه محصوالت جد  یو خالق  نو ور جادیو ل دیجد  ها  ل تباده لز فناور

 .دلد  یلفزل رل مهیب نبوک  یضر

لفزلر در  گب  ره وجود نرم دیبا طیشرل و نرخ محا اه  لفزلرها نرم به  یضع ید تر خصوص  در

رشور ره  مهیدر بازلر ب. باشد یره فن  در بازلر یوف باشد یم دیمب طیمحا اه نرخ و شرل  برل مهیبازلر ب

لفزلر  لگر هم با نرم یحت طینرخ و شرل رلیز. لفزلر مب وم ندلرد ل تباده لز نرم باشد یم یرفنیغ  بازلر

در   یوضع  یل. شود یلعالم م  کیر رفت یپذ  برل تر  ییپا ینرخ یرفنیمحا اه شود به صورت غ

 یطیره هر نرخ و شرل رردند یقاول نم یخارج ییلتها  ها قاالً شرر  رلیرمتر بوده ز یلیگذشته خ

در قال . دلده شود یفن طیره نرخ و شرل شدند یم  کیحاضر به مشارر  در ر یدلده شود و در صورت

  ل شرفتهیپ  لفزلرها با ل تباده لز نرم زیها ن  ن و شد یلخذ م یلفملل  یلز بازلر ب طینرخ و شرل ،میلز تحر

قرلر  یدلخل گرلن مهیب اریلفزلرها رل در لخت و نرم لند دلده یرار رل لنجام م  یلند ل دلشته اریره در لخت

ها در محا اه نرخ و   ن. بوده ل    لفزلر ق م  نرم  یها در هم بخ  محرمانه رار  ن رلیز دلدند ینم

قرلر دلده و  پس نرخ رل لعالم   لفزلر رنرمیو غ یرفنیرل در رنار عولمل غ  لفزلر نرم جینتا طیشرل

 م،یندلر اریلفزلرها رل در لخت در لرتااط ناوده و نرم لفملل  یره با بازلر ب یفعل طیدر شرل. نمودند یم

 .شود یم  ریگ میتصم هیگذشته و ل تنااط لز قض  ها برل اس نرخ
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لفملل بر رشد پرتبو  صنع  بیمه حاری لز  ن ل   ره  نجام شده، لثر رولبط بی با توجه به مطافعه ل

به طور  1پذیرند ره نتایج برر ی در جدول  لفملل می ها لثر بیشتر  لز ضع  رولبط بی  برخی لز رشته

 .خالصه بیان شده ل  

 الملل بر رشد پرتفوی صنعت بیمه اثر روابط بین. 1جدول

 لثرپذیر میزلن  نام رشته ردی 

 متو ط  وز   ت  1

 زیاد باربر  2

 رم حولدث 3

 رم لتومایل 4

 رم درمان 1

 زیاد رشتی 6

 زیاد هولپیما 1

 زیاد م ند ی 3

 رم پول 2

 متو ط م هوفی  11

 زیاد لعتاار 11

 زیاد نب  و لنرژ  12

 زیاد زندگی 13

 

 ب یار هولپیماها رل برل  یدری قطعات خرید شده، لعمال لیرلن هولپیمایی صنع  بر ره هایی تحریم

عمر  مدت، لی  در چرل ره .بهشد چاف  به رل پرولزها لمنی  تولند می نهته همی  و ررده دشولر

 برخی و ر د می  ال 22 به لیرلن هولیی ناوگان عمر متو ط. ل   شده بیشتر نیز لیرلنی هولپیماها 

ها   لی  لمر منجر به لفزلی  ری ک بیمه .ه تند همچنان فعال تارنون لنقالب لز قال لز نیز هولپیماها

نامه و در نتیجه راه   گرلن به صدور لی  نوع بیمه شود ره پیامد  ن راه  تمایل بیمه هولپیما می

 .ضری  نبوک  ن ل  
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 لز دیگر یهی هم بخ  لی  دلرد، رشورها لفمللی بی  در لرتااطات حیاتی نقشی ونقل حمل بخ 

صنع    ن بدون ره لبزلرهایی ل   لز یهی بیمه. ل   لقتصادها به شوک رردن ولرد لصلی ها  رانال

  .شد خولهد گیر زمی  ونقل حمل

 
 رانیا هیعل ونقل حمل یها میتحر کالن نقشه -1نمودار 

 (1323. ن   میعی) :منبع

 :رنیم میونقل برر ی  صنع  بیمه رل به تبهیک در هر بخ  حمل  در لدلمه تأثیر تحریم

 ونقل ریلی  حمل 
ها دلرل    ثار تصمیم دوف   مریها مانی بر خروج لی  رشور لز برجام و وضع دور جدید  لز تحریم

 (1321. خزلیی): باشد به شرح زیر می ونقل ریلی حملبر وضعی  صنع   ی ثار م تقیم و غیرم تقیم

 : لثر م تقیم( ف ل

 :دهد ثیر قرلر میأت  طور م تقیم تح   ها  زیر به جناهریلی رل لز  صنع ها،  وضع دور جدید تحریم

 ؛می  مافی خرید ولگ أها  ت لفزلی  هزینه .1

 ؛می  قطعات فهوموتیوألیجاد مشهل در زمینه خرید و ت .2

 .راه  حمل بارها  ترلنزیتی .3

نخ   . ها  جدید، چند مشهل در زمینه حمل بارها  ترلنزیتی ریلی لیجاد خولهد شد با وضع تحریم 

ها، تمایل به حمل  خاطر نگرلنی لز قرلر گرفت  در فی   تحریم  ره بعضی لز صاحاان راالها به  ن

نوعی  عی خولهند ررد لز م یرها  دیگر حتی با قیم  باالتر   رل ندلشته و بهلیرلن راالیشان لز طریق 

لیرلن ل   ره  خاکل  راالها  ترلنزیتی لز  بیمهپوش  مشهل دیگر، . جا رنند راالهایشان رل جابه

ل  مولجه  لفمللی برل  لرلئه پوش  بیمه ل  بی  ها  بیمه صاحاان راال رل با چاف  عدم تمایل شرر 
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ها   میان صاحاان راال و شرر پول ولنتقال  بخ  دیگر  لز مشهل، به دشولر  نقل. خولهد ررد

 . شود وب میگردد ره لی  موضوع نیز مانعی بر  ر رله ترلنزی  مح  ریلی بر می 1رریر 

 :لثر غیرم تقیم( ب

به حمل ( درصد 11نزدیک به )ها  شاهه ریلی رشور  جایی جا ره   م باالیی لز میزلن جابه لز  ن

منظور صادرلت به بنادر  جا شده به بارها  معدنی لختصاص دلشته و بخ  زیاد  لز مولد معدنی جابه

طور غیرم تقیم بر  ذرور ممه  ل   بهشوند، راه  توفید و صادرلت مولد م جنوبی رشور حمل می

 . ثیرگذلر باشدأجایی بار ت عملهرد شاهه ریلی رشور در زمینه جابه

 نقل دریایی و حمل 

با  فذل مختل  ه تند ل  ها  بیمه ها برل  لنجام  برها  دریایی خود نیازمند پوش  تمامی رشتی
نقل دریایی  و لیرلن یک چاف  بزرگ در حمل علیه لتهاییها  مربوط به بیمه و بیمه  تحریم بازگش 
تری   و لز م م صنایع ب یار زیاد ل   همهونقل در تجارت ج انی در    م حمل. شود لیجاد می

تن ا در بخ  لنرژ ، بی  لز دو وم نب   .ونقل دریایی ل   ونقل ج انی، بخ  حمل حملها   بخ 
 .ویژه در مورد لیرلن م م ل   لی  به .شود میونقل  حمل ییمصر  شده در  رل ر ج ان لز طریق دریا
ک بوده پرننده لو لیرلن دومی  توفید لفمللی، و راه  رولبط بی  پی  لز لعمال تحریم نبتی لتحادیه لروپا

ویژه  در د ترس بودن پوش  بیمه رافی و به. ررد میلیون بشهه نب  رل در روز صادر می 2.2و بیشتر لز 
 صنع . ونقل ج انی برخوردلر ل   ی، لز لهمی  ل ا ی برل  صنع  حملپوش  بیمه م هوفی  دریای

ممنوعی  لرلئه بیمه به  .ل   رشتیرلنی ج انی ها  فعافی  ل  بیمه پوش  رننده تأمی  دریایی، بیمه
. یابد تا بازلر نب  لیرلن راه  شود میونقل نب  لیرلن در ولقع موج   حملبرل  صاحاان رشتی 

ن دلرل  تعدلد  خریدلر محصوالت نبتی، پتروشیمی و گاز، لزجمله چی ، ژلپ  و لیرلن همچنالگرچه 
ج ان در غرب ولقع شده ل   و عدم د تر ی به لی   ها  نبته   درصد بیمه 21حدود  وفی هند ل  

بیمه در زمینه  ها  لیرلن ه تند ونقل محموفه برل  ر انی ره مایل به حمل مولنعبازلر، یهی لز بزرگتری  
 (Moran & Salisbury, 2013). شود مح وب میدریایی 

گذلر  به تاع لفزلی  ماادفه ناشی  ها   رمایه ها  تأمی  مافی پروژه لفزلی  هزینه ماادفه، لفزلی  هزینه
لفمللی با ریبی  فنی و فناورلنه باال لز  ها  بی  گذلر  و خروج شرر  ها، راه  لمنی   رمایه لز تحریم

ها  شدید تأمی  مافی  محدودی . گردد ها مح وب می نب  و گاز نیز لز دیگر تاعات تحریمها   پروژه
در برر ی لثرلت . تولند قلمدلد شود ها می مدت تحریم ل  لز لثرلت بلندمدت و میان ها  تو عه طرح

                                                                                                                         
فعافی  رریر  عاارت ل   لز تصد  بالفصل جابجایی راال لز رشور  به رشور دیگر به روش تعیی  شده و بر طاق .  1

 ونقل  قرلردلد منعقد شده حمل
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شاره تولن به م أفه تحریم خرید نبتی ل ها  نبتی بر صنع  نب  و لقتصاد لیرلن می مدت تحریم روتاه
گرلن لتحادیه  ل  تانهرها  حامل نب  لیرلن لز  و  بیمه ررد ره لی  م أفه با عدم صدور پوش  بیمه

-ها  لقتصاد معاون  پژوه ). لروپا به یهی لز مشهالت ل ا ی فروش نب  رشور تادیل شده ل  
 (1321 ،مررز تحقیقات ل ترلتژیک

ها  ظافمانه علیه لیرلن،  وضع تحریم. بیمه دلشته ل  ثیر منبی بر صنع  أم ایل و تنگناها  لقتصاد  ت
ها  ب یار در  شرلیط لقتصاد  ررود تورمی، همگی در راه  تقاضا  بیمه و لیجاد محدودی 

برل  مثال . دلشته ل  تأثیر لفمللی صنع  و ر   دلن  فنی و تخصصی روز مد  خصوص حضور بی 

توج ی راه   لندلز تا حد قابل و پس زندگیبیمه  گذلر رل در خرید تورم، لنگیزه بیمه ال نرخ با
باشد؛ فیه   لندلز نمی و پس زندگیها   ثیرگذلر بر عدم توفیق بیمهأهر چند در مد تن ا عامل ت. دهد می

 ،نورلفل ی). ثر  ازدأرل به شدت مت زندگیتولند تقاضا  بیمه  یخته، می همرلهی  ن با تورم لف ارگ
 (1324 ،بختیار نصر باد  وبختیار 

درپی  ثااتی پی وقتی برل  نزدیک به نیم قرن تورم دو رقمی وجود دلرد و محیط لقتصاد رالن با بی
در محیط تورمی، . دهد ها  زندگی رغاتی نشان نمی نامه مولجه ل  ، ر ی برل  خرید بیمه

لغ لندلزها  خود ه تند، بنابرلی   ر لندلزرنندگان قال لز هر چیز به فهر حبظ لرزش پس پس
 . ره  ود خوب و  ریع در بردلشته و ری ک لندری دلرد خولهند رف  ها  ولقعی دلرلیی

لثرگذلر ها  لفزلی  عمومی قیم بر ها   لماً تحوالت  یا ی و لقتصاد  لخیر و در نتیجه  ن تحریمم

تر شده و لی  لفزلی  قیم  منجر به راه   نیز گرلن  از و  اخ ها، هزینه  با لفزلی  قیم . ل  
ها  م ند ی رل به دناال   از، راه  ضری  نبوک بیمه و نتیجه راه   اخ .  از خولهد شد و  اخ 

 . خولهد دلش 
گذلر  و لیجاد لعتاار در ماادالت بازرگانی  صنع  بیمه در تو عه لقتصاد  رشورها، لطمینان در  رمایه

لفمللی  شهارتر  به خصوص در تحقق و لفزلی   رع  معامالت بی  لی  نق . نق  ب زلیی دلرد
لمروزه فروش راال با شرلیط لعتاار  به خریدلرلن خارجی به عنولن یک مزی  رقابتی در . شود می

ها  لعتاار  نق  رلید  در راه   در لی  رل تا، بیمه. گردد لفمللی مح وب می بازلرها  بی 
 . شود ها  لقتصاد  و لشتغال می ا  لفزلی  فعافی ها  بازرگانی دلشته و   ری ک

با گ ترش بازلرها  مافی ج انی و لفزلی  نیاز به لنجام معامالت لعتاار ، لعتااردهندگان بی  لز 

ها  حمایتی برل  راه  ری ک عدم لنجام تع دلت لعتاارگیرندگان  گذشته نیازمند ل تباده لز پوش 
گ ترلند ره مانع لز لنجام  چنان  ایه خود رل بر معامالت لعتاار  میلی  ری ک در مولقعی  ن. باشند می

هایی ل   ره  تری  و فرلگیرتری  پوش  بیمه لعتاار  یهی لز منا  . گردد ب یار  لز لی  معامالت می
تولند لعتااردهندگان رل در مقابل ری ک عدم لنجام تع دلت تو ط لعتاارگیرندگان مورد حمای   می
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 . مینه تو عه معامالت لعتاار  رل فرلهم نمایدقرلر دهد و ز
ونقل راال لز خارج رشور در زمان قال  ها  لعتاار  و حمل بیمهحوزه  قولنی  و مقررلت صنع  بیمه در

نامه، مدت  لز بعد  رمایه بیمه نامه در شرلیط تحریم ضولبط و مباد لی   یی  .  لز تحریم تنظیم شده ل
الزم لفمللی  با توجه به نیاز بازرگانی دلخلی و بی . نیازمند بازنگر  ل  مه نا  ق  تع دلت بیمهبیمه و 
تا نتیجه  ن گردش  ها  لعتاار  لقدلم گردد ن ا  به بازنگر  و لفزلی  لنعطا  قولنی  بیمهل   

 .ها  لعتاار  و رشد ضری  نبوک لی  بیمه گردد و به تاع  ن لفزلی  فروش بیمهها  رار مد  رمایه

 گیری و پیشنهاد جهنتی -1
شمار  رل برل  صنع  بیمه لیرلن م یا  ها  بی ها  بیمه ج انی بدون شک فرص  حضور در بازلر

گر  و فرص  مغتنمی  ها  نوی  بیمه رند و لی  حضور فصل جدید  برل  ورود فناور ، روش می
تولنند به  رشورهایی میخاطر دلش  ره لمروزه تن ا  لما باید به. گیر  لز تجارب ج انی ل   برل  ب ره

شنا ان  ن ا در  مزی  رقابتی د   یابند و ولرد بازلرها  ج انی شوند ره رار فرینان و مدیرلن و رار
ها   ها  لقتصاد  مشترک با خارجیان،  موزش الزم برل  باز  در میدلن ها و فعافی  ها و پروژه فعافی 

 .پرخطر لقتصاد ج انی رل دیده باشند

به  لیج   ن. ل   رشور مهیب نبوک  یضر بر یلفملل  یب لرتااطات نق  یبرر  مقافه  یل لنجام لز هد 
 زلنیم و مهیب صنع  در یلفملل  یب لرتااطات خصوص در موجود  رلههارها و ها چاف هد ،   یل

ها با توجه به منشأ  نتیجه حاری لز  ن ل   ره چاف . گرف  قرلر یبرر  مورد ها  ن لز کی هر  یلهم
. ها  یه انی برخوردلر نی تند گذلرند، لز لهمی  ل  ره بر  ن لثر می و مأخذشان و با توجه به حوزه

 . ها مورد توجه قرلر گیرد بنابرلی  ج   لرلئه رلههار باید لی  تباوت

 شنهادیها و موانع پ شکه جهت رفع چال ییاهکارهارمطالعات انجام شده،  حسب

 :است ریشود به شرح ز یم

ل  لز طریق لعزلم رارشنا ان صنع  بیمه  پرورش نیروها  متخصص الزم و تقوی  دلن  روز بیمه -1
 ؛...ها   موزشی و  ها و رارگاه به خارج و طرلحی و برگزلر  دوره

 بند  دلخلی؛ لیجاد نظام رتاه -2

 پیمان پوفی دوجاناه؛ -3

  میز؛ فاجعهلیجاد صندوق حولدث  -4

 ؛IFRS گزلرشگر  مافی لفمللی بی  ل تاندلردها   م  به حرر  -5

 ها برل  لفزلی  ظرفی  لتهایی رشور؛ لصالح و تغییر ضولبط، مصوبات و د تورلفعمل -6

 دلخلی؛  P&Iها   تقوی  رلوپ -7
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 ؛ها  لتهایی رشورها    یایی و  فریقایی لفمللی شنا ایی و ل تباده لز ظرفی  تقوی  رولبط بی  -8

 ل ؛ ها  بیمه تشهیل رن ر یوم -9

 ل  و تخصص رارشنا ان در ج   تحلیل ب ینه ری ک؛ تقوی  دلن  بیمه -11

 مرلجع -11

ها   ، تأثیر فناور  لطالعات بر عملهرد بازلریابی بیمه(1324)لرار ، محمد و حیدر ، محمد،  -1

راربرد  در ها   لفمللی پژوه  ،  ومی  رنبرلنس بی (مطافعه مورد  شرر  بیمه دلنا ش ر مش د)عمر 
 .مدیری  و ح ابدلر 
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 یافته انداز ایران و توسعه کشورهای چشم تأثیر جهانی شدن بر ضریب نفوذ بیمه، مقایسه تطبیقی

کشورهای  شدن بر ضریب نفوذ بیمه، مقایسه تطبیقی تأثیر جهانی

 یافته  انداز ایران و توسعه چشم
 

 4رشیده مرجان دلم     3غدیر م دو     2علیرضا دقیقی لصلی    1 عید ل د  قرلگوز

 چکیده

. دهد ها رل تح  تأثیر قرلر می    قابل لنهار  ل   ره رلیه شاخصغیرشدن رویدلد  پدیده ج انی

صنع  بیمه به . ها   ن محروم خولهند بود    رشورهایی ره نتولنند لز لی  پدیده ل تقاال رنند لز موها 

بنا به لهمی  . باشد شدن می لز پدیده ج انیعنولن یهی لز م متری  رئوس مثلث تو عه مافی، متأثر 

گیر  لز رهیاف  گشتاورها  تعمیم یافته، لثرلت ثاب  و تصادفی به  موضوع، پژوه  حاضر با ب ره

زندگی )شدن لز جولن  لقتصاد ،  یا ی و لجتماعی رشورها بر ضری  نبوک بیمه  برر ی تأثیر ج انی

-2111ته و رشورها  چشم لندلز لیرلن در طول دوره یاف در دو گروه رشورها  تو عه( زندگیغیرو 

شدن بر ضری  نبوک بیمه هم  ها  ج انی    دلر شاخص نتایج حاصل لریدلً بر تأثیر معنی . پردلزد ،  می1221

برخال  رشورها  تو عه یافته ره رلیه جولن  . در دوره زمانی روتاه مدت و بلند مدت لشاره دلرد

بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد، در رشورها  ( شدن لجتماعی به خصوص ج انی)شدن  ج انی

با توجه . دهد شدن صرفاً لز بعد لقتصاد  ضری  نبوک بیمه رل تح  تأثیر قرلر می لندلز لیرلن ج انی چشم

ها  زندگی چشمگیرتر  شدن بر بیمه یافته، لثر ج انی ها  زندگی در رشورها  تو عه به   م باال  بیمه

 . باشد شم لندلز لیرلن میلز رشورها  چ

 .لندلز لیرلن یافته، رشورها  چشم ج انی شدن، ضری  نبوک بیمه، رشورها  تو عه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
  s.asadi9800@gmail.comدلنشجو  درتر  علوم لقتصاد  دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز، .  1

 daghighiasli@iauctb.ac.ir، ولحد ت رلن مررز،  عضو هیات علمی دلنشگاه  زلد ل المى.  2

  mahdavi@atu.ac.irعضو هیات علمی دلنشهده بیمه لرو، دلنشگاه عالمه طااطاائی، .  3

 عضو هیات علمی دلنشهده لقتصاد و ح ابدلر  دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز،.  4
damankeshideh@yahoo.com  
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 مقدمه -8

شدن در صانع    ت  یل فر یند ج انی. باشد شدن می صنع  بیمه همچون  ایر صنایع تح  تأثیر ج انی

یافتاه باه    هاا  تو اعه   حضاور فعاافی در باازلر رشاور    لفمللای   ها  بیماه بای    شرر . گردد بیمه باعث می

گرلن دلخلی  پیدل رنند ره لی  پدیده باعث گرم شدن رقاب  بی  بیمه حال تو عه ها  در خصوص رشور

تولند لثرلت متباوتی بار رو    شدن در رشورها  در حال تو عه می پدیده ج انی. گردد لفمللی می و بی 

لفمللای و یاا    تولند باعث تو عه صنع  بیمه در شرلیط رقابا  بای    یم صنع  بیمه بگذلرد ره لی  لثرلت

وجود لی   ولل در صنع  بیمه باعث شده ل   در . حال تو عه شود ها  در تضعی  صنع  بیمه رشور

ل  در رشاورها  در حاال تو اعه منطقاه      شدن رل به صاورت مقای اه   پژوه  حاضر تأثیر پدیده ج انی

لز طرفای در  . رشورها  تو اعه یافتاه بار رو  صانع  بیماه برر ای گاردد       چشم لندلز در رنار لیرلن و 

گردیده ره فر یند ج اانی شادن   ل   بی  لفمللی غیرعادالنهها   لخیر رشور لیرلن درگیر تحریمها    ال

پاژوه  حاضار   . رل با مشهل مولجه ررده ل   به نحو  ره دیگر نتولن لز موله   ن ب ره موثر ج  

تأثیر ج انی شدن رل بر تو عه صنع  بیمه در دو گروه رشورها  چشم لندلز لیرلن ل   به صورت مقای ه

تولن لز نتایج  ن به لهمی  ج انی شدن به خصوص برل  رشور لیرلن  می دهد ره و تو عه یافته نشان می

بخشی لز جامعه  مار  لی  تحقیق رشورها  در حال . پی برد و  ن رل ت دید  برل  مل  لیرلن ندلن  

باشند ره تولن تند لز پدیده ج انی شدن با وجود عولمال فرهنگای بازدلرناده     می و عه چشم لندلز لیرلنت

هاد  لز  . علیرغم تقارن با  ن  ها، ل تقاال نمایند و گامی موثر در تو عه لقتصاد  رشور خود بردلرند

لز دیگر عامل برر ای   .باشد لنتخاب لی  گروه مشاب   لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگی با رشور لیرلن می

هاا  ناشای لز    و لعتاار برر ای  1تولن به لفگوبردلر  لز مطافعات چی  چیانگ می بی  لفمللی لی  پژوه 

لهمی  پژوه  حاضر . ها  تابلویی به دفیل رفع خطاها  ناشی لز لثرلت خاص در هر رشور نام برد دلده

ن در حوزه بیمه ره یهای لز رئاوس م ام    تولن به خاطر موله  لقتصاد  ج انی شد دهد ره می می نشان

هاا  تعصاای بای  لفمللای ب ا  و م اهوالن در ج اتجو   یا ا           باشد، چشم بر نازلع  می تو عه مافی

بیماه   شدن بر رو  تو عه صانع    لی  پژوه  به موضوع تأثیر ج انی. لقتصاد  باشند، نه لقتصاد  یا ی

ل  با  در رشورها  منطقه چشم لندلز و لیرلن به صورت مقای ه زندگی غیرها  زندگی و  به تبهیک بیمه

 . پردلزد یافته می رشورها  تو عه

 

 

                                                                                                                         
1 Chien-Chiang 
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 مبانی نظری پژوهش -1

 انواع بیمه -1-8

در . شاود  بند  مای  لهدل  و مقررلت به لنولع مختلبی تق یم -بیمه باتوجه به نوع نگاه ما به مانا  قانونی

ها  بازرگانی  بیمه.  شود ها  لجتماعی و بازرگانی تق یم می نوع رلی بیمهیک تق یم بند ، بیمه به دو 

صاورت  زلدلناه    گذلر باه میال و لرلده خاود و باه     ها  لختیار  نیز معرو  ه تند ره در  ن بیمه به بیمه

 . رند ها   ن لقدلم می ن ا  به ت یه لنولع پوش 

گذلر، تأمی  بیمه در  ر لزلء دریاف  حق بیمه لز بیمهگر د ها تع د دوطرفه ل   یعنی بیمه در لی  نوع بیمه

گردد  شده تعیی  می ها  بازرگانی محا اه حق بیمه متنا   با خطر بیمه در بیمه. دهد لختیار و  قرلر می

 . گردد گذلر لخذ می و رالً لز بیمه

 های زندگی و غیرزندگی  بیمه  -8-8-1

، متع اد  بیماه  حاق گار در مقابال دریافا      زندگی قرلردلد  ل   ره به موج   ن بیماه  بیمه عمر یا بیمه

شود ره در صورت فوت بیمه شده یا در صاورت زناده مانادن بیماه شاده در موعاد تعیای  شاده در          می

گزلر، بیمه شده یا ل تباده رنناده معای  شاده لز  او  و  بپاردلزد       قرلردلد،  رمایه تعیی  شده رل به بیمه

تولن به بیمه عمر به شرط فاوت، بیماه عمار باه شارط       می عمر لنبرلد  رلها   لنولع بیمه(. 1336ی، حایا)

رناد باه    صنع  بیمه نق  قابال تاوج ی در لقتصااد لیباا مای     . عمر مختلط تق یم نمودها   حیات و بیمه

راه  باشاد   مای  درصاد  6، 2111نحو  ره   م صنع  بیمه لز رل توفید ناخافص دلخلی ج ان در  اال  

هاا    درصاد نیاز  ا م بیماه     2.1ها  زنادگی و   درصد   م بیمه 3.3بیلیون دالر ل   ره  4321معادل 

بیلیون دالر  466ها  توفید  در ج ان لز  بیمه حقمیزلن رل  1231در رل لز  ال . زندگی بوده ل  غیر

باوده   بیمه حقد  درص 3.34ر یده ل   ره بیانگر نرخ رشد  االنه  2111بیلیون دالر در  ال  4321به 

درصاد در اال    1.1درصاد باه    4.3لز  2111با فحاظ نرخ تاورم لز  اال    بیمه حقنرخ رشد ولقعی . ل  

ضاری  نباوک بیماه در    . باشد می توفید  مثا  بیمه حق، راه  یافته ل   وفی همچنان نرخ رشد 2111

درصاد و   4.2  زنادگی  هاا  درصد بوده ل   ره بارل  بیماه   1.3معادل  2111بازلرها  پیشرفته در ال 

تو عه  حال ره برل  بازلرها  نوظ ور و در حافی در. باشد درصد می 3.6زندگی معادل غیر ها  برل  بیمه

 هاا   درصاد و بارل  بیماه    1.2هاا  زنادگی    باشد ره برل  بیماه  درصد می 3.3ضری  نبوک بیمه معادل 

ازلرهاا  نوظ اور و پیشارفته نشاان     لختال  بی  ضری  نباوک بیماه در ب  . باشد درصد می 1.1زندگی غیر

دهنده وجود ظرفی  بافقوه موجود در رل تا  رشد ضری  نبوک بیمه باه لنادلزه دو برلبار در رشاورها      

 (.Sigma, 2017)باشد  تو عه می درحال
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باشد و در مقاالت علمی تمرراز بیشاتر    با لی  وجود   م بیمه در مطافعات علمی لغل  پایی  و ناچیز می

 . باشد می( مثل بازلر بورس و بانک)ها  مافی  به  و   ایر بخ 

 : گردد ها  کیل باعث رشد و تو عه لقتصاد  می بیمه لز رانال

 و بلندمدت منجر به ب اود تو عه بازلر لورلق ها  زندگی با جذب نقدینگی به صورت م تمر  در بیمه

گردد و لز طرفی با لمید به زندگی ره با عرضه خادمات بازنش اتگی و    قرضه محلی و ماادالت   ام می

رند نیز باعث رشاد شااخص تو اعه لن اانی      ها  زندگی و لشخاص لیجاد می درمانی در چارچوب بیمه

(HDI )گردد د لقتصاد  میشده و لز  ن طریق مضاعبا نیز باعث رش . 

 گذلر  و لز طرفی لفزلی  لمنی  رولنای، فیزیهای و    زندگی با جذب ری ک  رمایه غیر ها  در بیمه

 . گردد و در نتیجه رشد لقتصاد  می گذلر   رمایهمافی در توفید و خدمات، باعث لفزلی  لنگیزه 

دهناد   ها  ریاضای و فنای بیماه لنجاام مای      ره لز محل کخایر لندوخته گذلر   رمایهها  بیمه با  شرر 

گردناد راه نشاانگر حضاور      به  م  بازلرها  مافی می بیمه حقباعث لنتقال بی  لز صدها میلیارد ریال 

هاااا    لز  نجاااا راااه بیماه   (.  1334ماوالیی،  )باشاد   هاا  بیماه در بازلرهاا  ماافی مای      پررنگ شرر 

هاا    ویاژه در بیماه   باه )لناادلز   پس –گذلر   ق  لنتقال ری ااک و جناه  اارمایهبازرگانی به فحاظ ن

شاود فاذل    ها  رفاه عمومی و تو ااعه فرهنگی در لقشااار جامعه مح ااوب می ، یهی لز  اانجه(زندگی

ها  لقتصااد  و لجتمااعی وجاود دلرد و باا      ل  و شاخص ها  بیمه یک هما ااتگی مثا  بی  شاااخص

: لز لیاا  رو عولملی چون. ل  نیز لرتقاء پیدل خولهد ررد ها  بیمه مرت  رشد لقتصاد ، شاخصلفزلی  

ها  لقتصاد ، نحوه نگرش مردم به بیمه و  ااطح فرهنگ عمومی، میازلن توجاه و    مولنااع و محدودی 

گی صنع  بیمه در تو عه یا عدم تو عه یافت... ل  و  ها  بیمه پشتیاانی دوف  و مشارر  مردم در فعافی 

صنع  بیمه رشور لز نظر شااااخص  ( 1324) 2111برل اااس  مار  ااال . رشور نق  قابل توج ی دلرد

لز  و  دیگر رتاه شاخص حق بیمه  ارلنه  . حق بیمه توفید  در جایگاه چ ل ودوم ج ان لی تاده ل  

ها  زندگی در بازلر بیماه   همچنی  روند رو به رشد   م حق بیمه. در دنیا رل دلرل   62رشور جایگاه 

ها  توفید  در لی  رشااته ن ااا  به پنج  ال گذشااته بر ح     ال لخیر لدلمه دلشته و حق بیمه 1طی 

برل اااس  مااار نشااریه زیگما، رتاه ج اناای لیارلن   .برلبر شده ل   6/1برلبر و بر ح اا  دالر  4ریال 

 لرتقاااء یافتااااه و بااه جایگاااه شصاا  ودوم ر اایده ل اا      2111در ضااری  نبااااوک بیمااه در  ااااال   

(sigma, 2017.) 

گردد ضری  نبوک بیمه  ال به  ال لفزلی  یافته ل   ره لی   می مشاهده 2همانطور ره در جدول 

 . باشد می یمه لیرلن در لقتصاد لیرلننشانگر رشد جایگاه صنع  ب
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 1089ضریب نفوذ بیمه جهان  .8جدول 
 (واحد)تغییر مقدار منطقه ردیف

 1.1 6.1  مریها 1

 1.11 1.3  مریها  شمافی 2

 1.1 3.2  مریها  التی  و حوزه رارلئی  3

 2.1 2.4 لروپا 4

 -1.2 1.1 لروپا  غربی 1

 -1.12 1.2 مررز  و شرقیلروپا   6

 11.4 16.1   یا 1

 1.1 2 خاورمیانه و   یا  مررز  3

 -1.1 2.3  فریقا 11

 1.1 6.23 رل 12

 ضریب نفوذ بیمه در ایران  .1جدول 

 سال
 ضریب نفوذ بیمه

 سال
 ضریب نفوذ بیمه

 (واحد) تغییرات (درصد)مقدار  (واحد)تغییرات  (درصد)مقدار 

1331 1.36 1.2 1321 1.41 1.14 

1331 1 1.1 1321 1.36 1.1 

1332 1.13 1.1 1322 1.13 1.1- 

1333 1.12 1.1 1323 1.23 1.2 

1334 1.16 1.13- 1324 2.13 1.2 

1331 1.11 1.11 1321 2 SIGMA 

1336 1.13 1.11 1326 2.2 SIGMA 

1331 1.21 1.12 1321 

 
1333 1.31 1.1 1323 

1332 1.31 1.1 1322 

 بیمه مررز  :منبع
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هاا  متعادد لز جملاه     باشاد راه عرصاه    بعاد  مای   ل  لز فر یندها  پیچیده و چناد  شدن مجموعه ج انی

شادن در تبهار    منطاق ج اانی  . گیارد   یا  ، لقتصاد، فرهنگ، محیط زی   و لیادئوفوژ  رل در برمای  

در عرصاه  (. Gills, 2002) ارمایه، ن بتاه ل ا     دلر  یعنای حباظ و گ اترش فر یناد تهااثر        ارمایه 

گاردد راه باا جریاان رااال و خادمات،        شدن لقتصادها  محلی و ملی در لقتصاد ج انی لدغام می ج انی

در دنیا  رنونی فر یند ج انی شدن . لطالعات، ف   ور ،  رمایه در فرل و  مرزها  ملی همرله ل  

ره بازلرهاا لز   نحو   مدن بازلرها  مجاز  شده ل   بهگیرد ره باعث بوجود  چنان شتابان صورت می

لفمللی به  م  بازلرهاا  پیشارفته مجااز   اوق پیادل       حاف   نتی لز طریق لیجاد لرزها  دیجیتافی بی 

 .دهد می شدن در لیرلن رل نشان فر یند ج انی 1نمودلر . لند ررده

 
 جتماعی شدن در ابعاد اقتصادی، سیاسی، ا فرآیند جهانی. 8نمودار 

 (KOF :منبع)

 

 شاادن در رلیااه لبعاااد لفاازلی  یافتااه ل اا  رااه نشااانگر شااود رااه ج ااانی ماای    مشاااهده  1مطااابق نمااودلر 

باشد فذل به جا  لی تادن در مقابل  ن باید م ایر  ن رل باه نباع     می شدن لنهار بودن پدیده ج انی قابلغیر

 . رشور تغییر دلد

 2111تا  1211ها   شدن به صورت رلی در لیرلن در طی  ال ج انیدهد ره وضعی   می نشان 2نمودلر 

در مقای ه با رشورها  منطقه منا علیرغم لینهه فر یند رشد  ن در طی زمان مثا  بوده، همچناان پاایی    

تو عه منطقه منا  برر ی  ر  زمانی ج انی شدن لقتصاد  لیرلن در مقای ه با رشورها  درحال. باشد می

شادن   وضاعی  ج اانی  . ها  لقتصااد  ل ا       ره بیشتر ناشی لز م ائل  یا ی و تحریمب یار پایی  ل

ها  لخیر همچنان زیر  اایه  اایر رشاورها  در حاال تو اعه       رغم رشد خوب در  ال لجتماعی نیزعلی

هاا  لجتمااعی و لفازلی  دلنا   یا ای و همچنای         لز بعد  یا ی باا تو اعه شااهه   . باشد منطقه منا می
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نمایی  یا ی در منطقه خاورمیانه، وضعی  رو به رشد و باالتر  ن ا  به رشاورها  منطقاه دلرل    قدرت

 . باشد می

ل   شدن و تو عه صنع  بیمه، هد  پژوه  حاضر برر ی مقای اه  فذل بنا به لهمی  فرلگیر بودن ج انی

هاا    مه به تبهیک بیماه شدن بر رو  ضری  نبوک بی ها   یا ی، لجتماعی و لقتصاد  ج انی    تأثیر جناه

زندگی و رلی بی  رشورها  در حاال تو اعه منطقاه چشام لنادلز و لیارلن باا رشاورها           غیر زندگی،

 .باشد یافته می تو عه

 
اجتماعی و ، سری زمانی جهانی شدن در ایران در ابعاد کلی، اقتصادی. 1نمودار 

 سیاسی در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه منا

 

 های بیمه  جهانی شدن برای شرکتاثرات  -1-1
 ال گذشته ج انی شدن در بازلرها  ر   و رار چنان تو عه یافته ل   راه نقا   ن در    31در طی 

گرلن لتهایی برل  خاود   گرلن و بیمه مولنع زمانی و مهانی ره بیمه. تولن لنهار ررد بازلرها  مافی رل نمی

ل  راه در   ر  بیماه تولنیم شر برل  مثال چگونه می. رردند، در حال حاضر دیگر معنی ندلرد تعری  می
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 مریها به ثا  ر یده ل   رل تصور رنیم ره باا پر انل لیرفناد  باه مشاتریان  مریهاا  جناوبی لرلئاه         

ثا  ر یده و باه رشاورها  حاشایه     ل  رل تصور رنیم ره در ترریه به نماید و یا شرر  بیمه خدمات می

 .باشد شدن می ی لز ثمره ج انیها  ولقعی ه تند ره ناش رند؟ لی  مثال خلیج فارس لرلئه خدمات می

ی فزلیناده  یرارل. باشد  ور  و لرتااطات، نیرو  محرره تحوالت صنع  بیمه می تحوالت شتابان در ف 

لفازلی   . ل  رل تشدید ررده ل   بیمهها   ها  مختل  لی  صنع  رقاب  بازیگرلن فعافی  درون بخ 

. لد در صانع  بیماه ج اانی پدیاد  ماده ل ا       ی رل راه  دلده و ظرفیا  مااز  یها  ن ا ور  هزینه ب ره

در . خورناد  هایی ره مقررلت د   و پاگیر دلرناد، باه وضاوح باه چشام مای       ها  مازلد در بازلر ظرفی 

بازلرها  بیمه، تادیل  ریع صنع  ب یار تخصصی و تجزیه شده به صنعتی راه بتولناد    از   نتیجه،  زلد

 زلد از  راه در عای    . د، ضرورت رامل یافته ل  طور رار مد  در محیط ج انی شده رقاب  رن به

ها به  رع  در هم ترری   طی دو دهه لخیر،  ن قدر ره بانک. حال ب یار هم دشولر حاصل خولهد شد

ماهی  تجزیه و جزء جزء شده صنع  بیماه باه    .لند ها  بیمه در هم لدغام نشده لند، شرر  و لدغام شده

در نتیجاه، ظرفیا  ماازلد    . م، بارند ، تغییر  ازمانی رل پذیرفته ل ا  دفیل مولنع لقتصاد  و قانونی لدغا

ل  بار بازلرهاا     چنی  شرلیطی  ثار عمده. درون بازلرها  لوفیه بیمه در  مریها و لروپا لیجاد شده ل  

گارلن   هاا  بیماه، بیماه    به همرله ج انی شادن مشاتریان شارر    . بیمه لتهایی  مریها و لروپا دلشته ل  

گارلن متمرراز    بیمه. لند لوفیه بیمه ج ان نیز ناچار فعافی  خود رل در  طح ج انی گ ترش دلده بازلرها 

گارلن   بیماه . تولنند ل تقالل خاود رل حباظ رنناد    می در یک رشور خاص، درچنی  شرلیطی به دشولر 

هااا  باازرگ بیمااه رااه در پ نااه جغرلفیااایی  محلاای رااه  اارمایه ناااچیز  دلرنااد، در مقای ااه بااا شاارر 

هاا    باازلر بیماه لتهاایی لز  اال    . تولنند رقاب  رنند دهند، نمی تر  به مشتریان خود خدم  می تردهگ 

چنای   . دورتر حتی قال لز لینهه بازلرها  ج انی در بیمه م تقیم ظ ور رند، ماهیتااً ج اانی باوده ل ا     

گارلن م اتقیم    ی بیمهوضعی، هم لز ماهی  بیمه لتهایی به مثابه مناع تنوع بخشی ری ک و تنوع جغرلفیای

شود، و هم لز نظر تاریخی،  اختار بیمه لتهایی به طور رلی رمتر تابع مقررلت محادود رنناده    ناشی می

برخال  بازلرها  بیمه م تقیم ره در همه رشورها تابع مقررلت  خ  بوده ل  ، بازلرها  . بوده ل  

نیازهاا  ب ایار پیچیاده    . ررده ل ا  طوالنی بادون رمتاری  دخافا  قاانونی راار     ها   بیمه لتهایی  ال

مقررلتی خود به مثاباه ماولنعی باود راه باه      . مشتریان صنع  بیمه، وجود مقررلت رل ضرور   اخته بود

ره لز لی  مولنع در بازلرها   حافی خورد، در وضوح دربازلرها  خدمات مافی خرده فروشی به چشم می

لی  ولقعی  باعث شاد راه باه رغام     . تر بود ر  ن ا   انبیمه لتهایی رمتر وجود دلشته و بنابرلی  تغییر د

وضعی  در حال تحول صنع  بیمه م تقیم و نیز تحوالت بازلرها  تجار  و مافی، صنع  بیمه لتهاایی  

 (.1331عاده تاریز ، )به تغییرلت پرشتاب در بازلرها  ج انی ب تر پا خ دهد 
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ها      شدن نه تن ا لز جناه لقتصاد  بلهه جناه ج انیگیر  لز لفگو  ریاضی تأثیر  در تحقیق حاضر با ب ره

زنادگی و رلای    غیار  ها  زندگی،  یا ی، لجتماعی و رلی نیز بر رو  ضری  نبوک بیمه به تبهیک بیمه

لنادلز لیارلن ماورد برر ای قارلر       یافتاه و گاروه رشاورها  چشام     در دو گروه رشورها  منتخ  تو عه

 . گیرد می

 مربوطهمرور ادبیات و سوابق  -9

 پیشینه داخلی -8-9

باه صاورت    D8شادن و بیماه در رشاورها      به برر ی لرتااط بی  ج اانی ( 1324)فتاحی و گل خندلن 

دهاد راه علیا  دوطرفاه بای        نتایج نشان مای . لند گیر  لز روش علی  گرنجر پردلخته محدود و با ب ره

شادن باه بیماه بارل       لز  م  ج انیشدن و بیمه برل  رشورها  مافز ، لندونز ، رلبطه یهطرفه  ج انی

در پاژوه  ماذرور مدف ااز  لقتصاد انجی صاورت      . رشورها  لیرلن، ترریه و بنگالدش وجود دلرد

 . نگرفته و صرفاً به برر ی علی  لرتبا شده ل  

 انجی باه    گیر  لز معادالت  ی تمی لقتصاد رالن و بار ورد لقتصااد   با ب ره( 1323)جالفی و همهارلن 

. لناد  پردلخته 1261-2111شدن لقتصاد در لیرلن در طول دوره  ر تو عه مافی بر فر یند ج انیبرر ی تأثی

بر ل اس نتایج بد    مده، تو عه مافی لز رانال تو عه تخصیص لعتاارلت بانهی به بخا  خصوصای   

بخا  خصوصای شاده و باه دنااال  ن منجار باه رشاد لقتصااد            گاذلر    رمایه 1.11منجر به لفزلی  

 . دگرد می

، باه  1231-2116هاا  تاابلویی در طاول دوره     گیار  لز رهیافا  دلده   باا ب اره  ( 1322)رل تی و رضائی 

. لناد  برر ی تأثیر تو عه مافی بر درجه بازبودن تجار  رشورها  عضو  ازمان تجارت ج اانی پردلختاه  

 . خدمات دلرد دهد ره تو عه مافی تأثیر مثا  بر تجارت رل و تأثیر منبی بر تجارت می نتایج نشان

 پیشینه خارجی  -1-9

Chien-Chiang and Yi-Bin (2116 )شدن و صانع  بیماه مطافعاه     ج انی"ل  تح  عنولن  در مقافه

شادن و   ، به لی  نتیجه ر یدند ره رلبطه منبی بی  ج انی"مورد  رشورها  صنعتی و بازلرها  نوظ ور

شدن در رشورها  صنعتی  همچنی  به لی  نتیجه ر یدند ره تأثیر ج انی. ل  وجود دلرد ها  بیمه    فعافی 

 . باشد شورها  نوظ ور میبیشتر لز ر

and Taborda Concha (2014 )در  "بیمه و رشد لقتصاد  در  مریها  التای  "ل  با عنولن  در مقافه

، به لی  نتیجه ر یدند ره رلبطه مثا  بی  تو اعه ماافی و رشاد لقتصااد  وجاود      1231-2112طی دوره 

 . دلرد
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Menyah and et al. (2114 )گرنجر  تلبیقی برل اس باوت ل اترلپ باه    گیر  لز روش علی   با ب ره

 1261-2113رشاور  فریقاایی در طاول دوره     21برر ی رلبطه علیا  بای  تو اعه ماافی و تجاارت در      

 . پردلختند و به لی  نتیجه ر یدند ره رلبطه علی  برقرلر نی  

Chen and et al. (2113 )       پ، باه  با ل تباده لز  زمون علیا  گرنجار  تلبیقای ماتنای بار باوت ل اترل

رشاور   ایا  شارقی در دوره     3عمار در   غیار  هاا  عمار و      شدن و بیماه  برر ی رلبطه علی  بی  ج انی

 .لند پردلخته 2113-1212

شدن در  عمر به ج انی ها  عمر و غیر    طرفه لز بیمه دهنده وجود رلبطه علی  یک نتایج لی  پژوه  نشان 

عمر به  غیر عمر در رشور مافز ، علی  یهطرفه لز بیمه شدن به بیمه رشور رره، علی  یهطرفه لز ج انی

عمار در رشاور    غیر شدن و بیمه شدن در رشورها  هند و ژلپ  و رلبطه علی  دوطرفه بی  ج انی ج انی

 .در مورد رشورها  دیگر نیز رلبطه علیتی بی  متغیرها  یادشده مشاهده نشد. فلیپی  ل  

Chang and  Lee  (2112) ، رشور ج ان  32لفمللی در  شدن رل بر رو  بازلر بیمه عمر بی  ج انیتأثیر

هاا  لیاا  پاژوه  باا ل اتباده لز تحلیاال         یافتاه . لناد  ماورد برر ای قاارلر دلده   1212-2111در طای دوره  

شادن بار    حاری لز تأثیر معنادلر ج اانی  KOF 1شدن  ها  تلبیقی و شاخص ج انی    لنااشتگی در دلده هم

 . لفمللی ل   ا  بیمه عمر بی تو عه بازلره

 تحلیل نتایج و شناسی پژوهش و تجزیه روش -1

 یا ای و  ، ها  لقتصاد     شدن بر رو  تو عه صنع  بیمه لز جناه هد  لی  پژوه  برر ی تأثیر ج انی

لندلز و لیرلن با رشورها  تو اعه   تو عه منطقه چشم حال ل  در رشورها  در لجتماعی به صورت مقای ه

( GMM)یافته  در لی  مطافعه لز روش گشتاورها  تعمیم. باشد ها  تابلویی می گیر  لز دلده یافته با ب ره

لی  مدل لز یه و، نیاز به لطالعات دقیق توزیع جماالت لخاتالل   . ج   تخمی  مدل ل تباده شده ل  

جموعاه متغیرهاا    ندلشته و ل اس  ن بر لی  فرض ل تولر ل   ره جمالت لخاتالل در معاامالت، باا م   

به فحاظ لحتمال وجود هما تگی جمله خطا با متغیار توضایحی   ، لز  و  دیگر. هما ته ل   غیر لبزلر 

در لیا  تحقیاق باا رویهارد     (. 1321موحد مان ،  )در مدل لثرلت ثاب ، لز لعتاار باالیی برخوردلر ل   

ام جولن  بر رو  تو اعه صانع    شدن لز تم جدید و لوفی  بار در مطافعات دلخلی ل   ره تأثیر ج انی

تاارنون مطافعاات    .شاود  مای     ل  برر ی  زندگی به صورت مقای ه غیر ها  زندگی و بیمه به تبهیک بیمه

                                                                                                                         
باشد و تو ط مو  ه لقتصاد  در  وئیس  می "K onjunktur forschungsstelle "مخب  عاارت  فمانی   KOFولژه .  1

 . گردد منتشر می  "رار و مو  ه تحقیقات در زمینه ر  "
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هاا    لثار شااخص  ( 1324)و فتااحی و گال خنادلن    ( 1326)زیاد  همچون مطافعاه ل اد  و همهاارلن    

نتاایج خروجای در لیا  پاژوه   اعی      فاذل بارل  ل اتحهام    . لناد  لقتصاد  بر صنع  بیمه رل تأیید ررده

گردد لرثرل متغیرها  مؤثر بر صنع  بیمه در قاف  متغیرها  رنترل پیرو لدبیات نظر  و مادل پایاه و    می

در پاژوه   . جلوگیر  لز خطا  تصریح با در نظر گرفت  هم خطی به شارح کیال ل اتباده شاده ل ا      

لقدلم به تخمی  مادل   Eveiwsها      ز نرم لفزلرحاضر بر ل اس روش ل تاندلرد لقتصاد  نجی با ل تباده ل

. رنیم هایی رل در رل تا  تو عه صنع  بیمه، پیشن اد می    نماییم و بر ل اس نتایج بد    مده  یا   می

( 1326)، ل د  و همهارلن Chien-Chiang and Yi-Bin (2116)لی  مدل برگرفته لز مدل مطافعه 

 .باشد می

هم برل  رشورها  تو عه یافته و هم برل  رشورها  چشم لنادلز لیارلن    تحقیقمدل ریاضی و مب ومی 

 .ل   3به شرح جدول 

 

 پژوهش برای کشورهای توسعه یافته های ریاضی مدل . 9جدول 

ل
د

م
 

جهانی شدن و صنعت 

ل بیمه
د

م
 

های  جهانی شدن و بیمه

ل زندگی
د

م
 

 های جهانی شدن و بیمه

 زندگی غیر

8 penit= β1penit-1+ 

β2Gtotit  β3Xit 1 lpit= β1lpit-1+ 

β2Gtotit  β3Xit 3 npit= β1npit-1+ 

β2Gtotit  β3Xit 

1 penit= β1penit-1+ 

β2gEcoit  β3Xit 9 lpit= β1lpit-1+ 

β2gEcoit  β3Xit 80 npit= β1npit-1+ 

β2gEcoit  β3Xit 

9 penit= β1penit-1+ 

β2Gsocit  β3Xit 3 lpit= β1lpit-1+ 

β2Gsocit  β3Xit 88 npit= β1npit-1+ 

β2Gsocit  β3Xit 

1 npit= β1npit-1+ 

β2Gpolit  β3Xit 1 npit= β1npit-1+ 

β2Gpolit  β3Xit 81 β1npit-1  β2Gpolit+ 

β3Xit 
 به صورت لی تا در نظر گرفتهها  گردد و مدل می برل  رشورها  درحال تو عه وقبه متغیر ولب ته حذ 

 . شوند می

 های مدل تعریف متغیر -1-8
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PENit (متغیر ولب ته :) ضری  نبوک بیمه برل  رشورi  در زمانt   هاا    برگرفته لز لنتشاارلت  اافیانه دلده

 .2 ازمان همهار  لقتصاد  و تو عه و نشریه زیگما 1ل   مار بیمه

شااااخص ضاری  نباوک     برل  مقای ااه وضعی  صنع  بیمه رشااور با رل لقتصاد لز: ضری  نبوک بیمه

لی  شاخص حاصل تق یم حق بیمه توفید  به توفیاد ناخاافص دلخلای ل ا  و     . شااود بیمه ل ااتباده می

  .صنع  بیمه در مقای ه با مجموعه لقتصاد رشور ل  ( تر یا  ه ته)بیانگر حرر   ریعتر 

Lpit :خلای بارل  رشاور    ها  زندگی لز توفید ناخاافص دل    م بیمه: ها  زندگی ضری  نبوک بیمهi  در

 .tزمان 

Npit :زندگی لز توفید ناخافص دلخلی برل  رشور  غیر ها    م بیمه: زندگی غیر ها  ضری  نبوک بیمهi 

 .tدر زمان 

gtotit :شدن رلی برل  رشور  شاخص ج انیi  در زمانt  

، باه معناا  مو  اه    Konjunkturforschungsstelleشاخص ج انی شادن مخبا  عااارت  فماانی     

تحقیقات در زمینه ر   و رار و عنولن یک مو  ه لقتصاد  در وئیس ل ا  راه در ق ام  فادرلل     

3تهنوفوژ  دلنشگاه 
ETH شااخص ج اانی   . رناد  ها  مدیری ، فناور  و لقتصاد فعافیا  مای   در گروه

و اط لیا    ت 2112شاخص ج انی شدن در اال  . شود می  افالنه لز  و  لی  مو  ه منتشر KOFشدن 

 .  ن رل ب ط دلدندDreher (2116 )مو  ه  اخته شد و 

ج انی شدن بوده و لز ترری   ه زیرشااخص،   گیر  لندلزهلی  شاخص م متری  و جامع تری  شاخص 

درصد و ج انی شدن  یا ی  33درصد، ج انی شدن لجتماعی با وزن  36ج انی شدن لقتصاد  با وزن 

4چونهایی  گیر  لز روش درصد به شرح زیر با ب ره 26با وزن 
PCA   ها   مناع دلده. 1تشهیل شده ل

6لی  شاخص مو  ه لقتصاد  
KOF باشد می . 

: gpolit شدن  یا ی برل  رشور  شاخص ج انیi  در زمانt ها     ترریای لز شاخص 

 ها در رشور  بارتخانه -

 لفمللی ها  بی     عضوی  در  ازمان -

 .U.Nها  شورل  لمنی      شرر  در ماموری  -

                                                                                                                         
1. OECD Insurance Statistics Publication 
2. Sigma 3/2018: World Insurance in 2017: Solid, but Mature life Markets Weigh on Growth 

3. Eldgenossische Technische Hochschule Zurich 

4. Principal Component Analysis 

دهی به لی  لجزل و همچنی ، چگونگی  اخ   ها، لجزل   ن ا و نحوه وزن به منظور  شنایی بیشتر با لی  زیرشاخص . 1

 مرلجعه رنید( 1323)شاخص ج انی شدن به مطافعه گلخدلن و همهارلن 

6. https://kof.ethz.ch/en/ 
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 بی  لفمللی -معاهدلت -

 : gsocit شدن لجتماعی برل  رشور  شاخص ج انیi  در زمانt ها     ترریای لز شاخص: 

 لرتااطات شخصی -

 تلب  ترلفیک 

  (درصد توفید ناخافص دلخلی)نقل و لنتقاالت 

 گردشگر  بی  لفمللی 

  (درصد لز رل جمعی )جمعی  خارجی 

 ( رلنه)ها  بی  لفمللی     نامه 

 لطالعات مربوط به جریان لطالعات -

   (نبر 1111در هر )راربرلن لینترن 

  (نبر 1111در هر )تلویزیون 

  (درصد توفید ناخافص دلخلی)تجارت در روزنامه 

 ها در مجاورت فرهنگی دلده -

  ( رلنه)تعدلد ر تورلن مک دونافد 

  تعدلدIKEA (رلنه ) 

  (درصد توفید ناخافص دلخلی)تجارت در رتاب 

: gecoit شدن اقتصادی برای کشور  شاخص جهانیi  در زمانt های    ترکیبی از شاخص: 
درصد توفید ناخافص )گذلر  م تقیم خارجی،   ام   رمایه    ، (توفید ناخافص دلخلیدرصد )تجارت  -

درصد )، پردلخ  در مد به لتااع خارجی (درصد توفید ناخافص دلخلی)گذلر  پرتبیلو  ،  رمایه(دلخلی

د لز درص)مولنع ولردلتی پن ان، متو ط نرخ تعرفه، مافیات بر تجارت بی  لفمللی ، (توفید ناخافص دلخلی

 ، محدودی  ح اب  رمایه(در مد فعلی

Xit :ها  رنترل برل  رشور     متغیرi  در زمانt  برگرفته لز لنتشارلت  افیانه بانک ج انی 

- LRGDPit : فگاریتم توفید ناخافص دلخلی ولقعی برل  رشورi  در زمانt ( لفاتهi   صرفاً برل  رشاور

 (باشد می لیرلن برلبر صبر ل   چون مدل  ر  زمانی

لرزش رال راالهاا و خادمات ن اایی توفیاد       (GDP) توفید ناخافص دلخلی توفیااد ناخافص دلخلای  -

. شاود  گیار  مای   شااده در رشااور در یک بازه زمانی معی  ل   ره با ولحد پول جار  رشاور لنادلزه  

توفیاد قارلر   منظور لز راالها و خدمات ن ایی،  ن د ته لز راالها و خدماتی ل   ره در لنت ا  زنجیاره  

 .شوند لند و خود  ن ا برل  توفید و خدمات دیگر خریدلر  نمی گرفته
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- Linfit : فگاریتم نرخ تورم شاخص قیم  مصر  رننده برل  رشورi  در زمانt ( لفاتهi     صارفاً بارل

 (باشد می رشور لیرلن برلبر صبر ل   چون مدل  ر  زمانی

- URBit : نرخ ش رنشینی برل  رشورi  در زمانt ( لفاتهi  صرفاً برل  رشور لیرلن برلبر صبر ل   چون

 (باشد می مدل  ر  زمانی

- Popgit : نرخ رشد جمعی  برل  رشورi  در زمانt ( لفاتهi     صرفاً برل  رشور لیرلن برلبر صابر ل ا

 (.باشد می چون مدل  ر  زمانی

 جامعه آماری -1-1

لندلز لیرلن  لز بازلرها  نوظ ور منطقه چشمرشور منتخ   11بخشی لز جامعه  مار  در پژوه  حاضر، 

باشد ره شامل لیرلن، روی ، قطر، بحری ، عرب تان صعود ، لمارلت، عمان، پار تان، ترریه، مصار،   می

ها  مرباوط      و دلده. باشد می OECDرشورها  عضو  33بخ  دیگر جامعه  مار ، . باشد قزلق تان می

و  OECDمررز لمار لیرلن، باناک ج اانی و باناک لطالعاات     ، به  ن لز طریق منابع ر می بیمه مررز 

 . 1باشد می 2111تا  1221ها   بازه زمانی پژوه  بی   ال. نشریه زیگما جمع  ور  شده ل  

  1آزمون وابستگی مقاطع -1-9
بارل  رلیاه    1و  4طااق جادلول    scaled 4و پ ارلن  CD 3لبتدل  زمون ولب تگی مقااطع مقطعای پ ارلن    

هاا و مقاادیر    با توجه باه مقادلر  مااره لیا   زماون     . متغیرها و هم برل  مدل لصلی پژوه  لنجام گردید

گیار    بحرلنی  ن ا ره لز توزیع نرمال برخوردلر ل  ، ولب تگی بی  لعضا  نمونه در لی  پژوه  نتیجه

 . گردد می

 انداز ایران چشمهای  برای کشور وابستگی مقاطع آزمون . 1جدول 
 گیری نتیجه احتمال مقدار آماره نام آزمون

Pesaran 

scaled LM 
1.132411 1.1141 

فرضیه صبر مانی بر یه ان بودن شی  تمام مقاطع رد و عدم تجانس بی  

 .شود می گیر  لعضا  نمونه نتیجه

Pesaran 

CD 
2.262111 1.1231 

بر ناود ولب تگی مقطعی رد و ولب تگی بی  مقاطع  فرضیه صبر مانی

 .شود می گیر  نتیجه

 

                                                                                                                         
ها   مار  قال لز  لندلز لیرلن دلده به عنولن  ال پایه لی  ل   ره برل  برخی رشورها  چشم 1221عل  قرلر دلدن  ال .  1

 .باشد می 2111 ال موجود نمی باشد و  خری  دلده منتشر شده مربوط به  1221 ال 
2. Cross-country Dependence 

3. Pesaran CD 
4. Bias-corrected Scaled LM 
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 یافته مقاطع برای کشورهای توسعهآزمون وابستگی  . 1جدول 

 ایستایی و همخطی متغیرها  -1-9

هاا  م اتقل باا     خطی بای  متغیار    زمون هم ها  تابلویی، لبتدل قال لز لنجام  زمون ریشه ولحد برل  دلده

هم برل  رشورها  تو عه یافته و هم برل  رشورها  ( Correlation)لز ماتریس هما تگی  گیر  ب ره

هاا       خطی ج ا  لنجاام  زماون    نتایج  زمون نشانگر مطلوب بودن هم. چشم لندلز لیرلن  زمون گردید

باتوجه به . باشد یافته و رشورها  چشم لندلز می تو عهها   مورد نظر طاق مدل لصلی تحقیق برل  رشور

ماناایی یاا   )باشد، لبتدل باید متغیرها رل لز نظار لی اتایی   می "بلندمدت"لینهه مدت تحقیق لز فحاظ  مار  

 . مورد  زمون قرلر دلد( پایایی

ز مشااهل هااا  تااابلویی باعاث باارو  هاا   اار  زمااانی و همچنای  دلده   نالی اتایی متغیرهااا در مااورد دلده 

هاا  لیا  پاژوه  و ناوع      دلده  برل اس ویژگی(. 1321،  امتی و همهارلن)گردد  رگر یون راکب می

باشاد و همچنای  تحقیاق در     ها  مورد برر ای مای   بزرگتر لز تعدلد  ال "رشورها"تعدلد مقاطع )مدل، 

 1اد  انجی و همچنی  پیرو  لدبیات لقتصا ( گیرد، حجم نمونه بزرگ ل    طح لقتصاد رالن صورت می

 :باشند عاارتند لز هایی ره برل  برر ی پایایی لی  پژوه  منا   می  زمون

  Im–Pesaran–Shin test زمون  -

 Fishertype test زمون  -

و فرضیه یک مانی بر عدم وجود ریشه ولحد ( نالی تایی متغیرها)فرضیه صبر مانی بر وجود ریشه ولحد 

 .باشد می( لی تایی متغیرها)

ها  مدل در دوحاف  بدون تباضل و با     نتایج  زمون لیم پ رلن شی  و دیهی فوفر تعمیم یافته برل  متغیر

با توجه به مقای ه مقادیر محا ااه  . ، صورت گرفته ل  (بدون عرض لز مادلء و روند در  طح) تباضل 

تغیرها  ضری  نبوک بیماه  شده با مقادیر بحرلنی جدول، برل  رشورها  تو عه یافته و در حال تو عه م

                                                                                                                         
1. Maddala and Wu (1999, 635) 

نام 

 آزمون
 گیری نتیجه احتمال مقدار آماره

Pesaran 

scaled 

LM 
3.114221 1.1111 

تمام مقاطع رد و عدم تجانس بی  بودن شی   فرضیه صبر مانی بر یه ان

 .شود می گیر  لعضا  نمونه نتیجه

Pesaran 

CD 
1.113621 1.1316 

فرضیه صبر مانی بر ناود ولب تگی مقطعی رد و ولب تگی بی  مقاطع 

 .شود می گیر  نتیجه
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زندگی، توفید ناخافص دلخلای ولقعای و نارخ شا ر نشاینی و       غیر ها  به صورت رلی، ضری  نبوک بیمه

گیر  ماناا   نامانا ه تند ره با یهاار تباضل(  لندلز صرفا برل  رشورها  چشم)شدن لز بعد  یا ی  ج انی

 . گردند می

 انباشتگی  آزمون هم -1-1

گردد و نتایج تحقیق  ها می ع نالی تایی متغیرها باعث لز بی  رفت  مقدلر لصلی دلدهگیر  ج   رف تباضل

رنایم تاا    مای ( لنااشاتگی  هام )نقض، لقدلم به  زمون همجمعی  گردد، فذل برل  رفع لی  نوع مخدوش می

ه لز با توجه به لینهاه برخای لز متغیرهاا  م اتقل لنااشات     . ها رل برر ی نماییم لی تایی ترری  خطی متغیر

تولن لقادلم باه برر ای     و برخی لنااشته لز درجه صبر ه تند، درصورت مانا بودن جمله خطا می 1درجه 

ها  متعدد  برل   زمودن هم لنااشتگی با رویهردها  رامالً متباوت لرلئه   زمون. لنااشتگی خطی نمود

 زمون پدرونی، ناهمگنی بی  . ها  پدرونی و رائو لشاره ررد تولن به  زمون ره لز  ن جمله میلند  شده

لنااشاتگی و هام در پویاایی     گیرد ره هم شامل ناهمگنی دربردلرها  هم مقاطع در پانل رل نیز در نظر می

. باشند، زیرل هیچ دفیلی برل  لینهه تمام پارلمترها دربی  مقاطع یه ان باشند، وجاود نادلرد   می بلندمدت

 : پانلی دو نوع  ماره  زمون رل پیشن اد دلده ل  ها   لنااشتگی دلده پدرونی برل  لنجام  زمون هم

 ار  زماانی هام    هاا    لی  بخا  بیاانگر متو اط  مااره  زماون     ها    ماره:  1گروهی رویهرد درون 

 .لنااشتگی پانلی در طول مقاطع ه تند

  ها به صورت  فرضیه مقابل برل   ماره لی   زمون:  2گروهی رویهرد بیH1:pi<1 

فطارس و  )دیگار دلرد  هاا    پاانلی قادرت بیشاتر  ن اا  باه  مااره       ADFه  مااره  پدرونی نشان دلد ر

. گاردد  لنااشاتگی ل اتباده مای    برل  برر ای هام   ADF، فذل لز  زمون پدرونی با  ماره (1321همهارلن، 

خطای  هاا    دهد ره ترریا   می نتایج  زمون پدرونی بدون در نظر گرفت  روند و عرض لز مادل،   نشان

 . مشاهده نگردیدها  برل  رفع نامانایی متغیر گیر  باشند و نیاز  به  تباضل می هم لنااشته تحقیقها   مدل

 مدت   بررسی رابطه بلند -1-1

یافته در لی  ق م  به برر ی لثارلت علیا  بای  متغیار      پی  لز بر ورد مدل به روش گشتاورها  تعمیم

شدن بر صنع  بیمه در دو گاروه   ج انیها   شدن و صنع  بیمه و همچنی  برر ی لثرلت شوک ج انی

 .پردلزیم لندلز لیرلن می یافته و چشم رشورها  تو عه

                                                                                                                         
1. Within- dimension  

2. Between - dimension 
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 کشورهای چشم انداز ایران-1-1-8

و معیاار خطاا  پای  بینای     ( AIC) رائیاک  ها   بر ل اس  زمون p = 4پس لز تعیی  طول وقبه ب ینه 

حدلقل یک بردلر همگرلیای و طااق   ( trace)لثر ها   گیر  لز  زمون با ب ره LRو زمون ( FPE)ن ائی 

 زمون مارزیمم مقدلر ویژه، حدلقل دو بردلر همگرلیی در رلبطه بلند مادت بای  متغیار ج اانی شادن و      

 . شود می صنع  بیمه لثاات

باشد ره رلبطه بلند مدت مثا   می مثا  GTOTشود ره ضری   مشاهده می 11با توجه به جدول 

 .ج انی شدن و ضری  نبوک بیمه وجود دلردبی  ( معهوس عالم  جدول)

درونزا و صنعت بیمه در کشورهای  رابطه بلند مدت بین متغیرهای توضیحی . 9جدول 

 چشم انداز ایران
 (خطای استاندارد)ضرایب نرمال هم انباشتگی 

PEN GTOT INF URB POPG RGDP 

1.000000 
-0.074 
(0.099) 

0.429 
(0.1890) 

-0.135 
(0.0852) 

2.709 
(0.735) 

7.10E-11 
(1.3E-11) 

 تحقیقها   یافته :منبع

 

 توسعه یافته های  کشور -1-1-1

و معیاار خطاا  پای  بینای     ( AIC) رائیاک  ها   بر ل اس  زمون p = 4پس لز تعیی  طول وقبه ب ینه 

حدلقل یک بردلر همگرلیای و طااق    (trace)لثر ها   گیر  لز  زمون با ب ره LRو زمون ( FPE)ن ائی 

 زمون مارزیمم مقدلر ویژه و همچنی  حدلقل یک بردلر همگرلیی دررلبطه بلند مدت بی  متغیر ج اانی  

 .شود می شدن و صنع  بیمه لثاات

درونزا و صنعت بیمه در کشورهای  رابطه بلند مدت بین متغیرهای توضیحی .3جدول 

 یافتهتوسعه 
 (خطای استاندارد)ضرایب نرمال هم انباشتگی 

PEN GTOT INF URB POPG RGDP 

1.000000 
-0.108 
(0.153) 

12.17 
(0.706) 

-0.087 
(0.182) 

-15.73 
(4.055) 

1.84E-12 
(1.3E-12) 

 تحقیقها   یافته :منبع
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بلناد مادت مثاا     باشاد راه رلبطاه     می مثا  GTOTشود ره ضری   می مشاهده 11با توجه به جدول 

 .بی  ج انی شدن و ضری  نبوک بیمه وجود دلرد ( معهوس عالم  جدول)

  نتایج برآورد مدل برای کشورهای توسعه یافته با روش گشتاورهای تعمیم یافته  -1-9
بزرگتر لز زمان ( رشور33تعدلد )با توجه به لینهه در جامعه  مار  رشورها  تو عه یافته تعدلد مقاطع 

نتایج بر ورد تأثیر . باشد می ، روش گشتاورها  تعمیم یافته روش منا ای( ال 21)یق مورد تحق

رشور تو عه  33برل  حدود ( پنل دیتا  پویا) GMMشدن بر رو  تو عه صنع  بیمه به روش  ج انی

 .نشان دلده شده ل   14لفی  12در جدلول  2111تا  1221ها      یافته بی   ال

 یافته تعمیم های    گشتاور روش از گیری بهره با مدل برآورد نتایج  .81 جدول
 Pen متغیر وابسته

 متغیرهای

 مستقل

  شدن اقتصادی جهانی
شدن  جهانی

 اجتماعی
 شدن کلی جهانی  شدن سیاسی جهانی 

 احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب  احتمال ضرایب

pen(-1) 1.61143 1.1111  1.61413 1.1111  1.664212 1.1111  1.66324 1.1111 

geco 1.143321 1.1112  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.21213 1.1111  - -  - - 

gpol - -  - -  1.111411 1.1111  - - 

gtot - -  - -  - -  1.136166 1.1111 

rgdp  e- 1.1112  e- 1.1113  e- 1.1112  e- 1.1121 

popg 1.223636- 1.1212  1.1612- 1.1111  1.41243- 1.1111  1.316631- 1.1111 

urb 1.123113- 1.6112  1.3311- 1.3331  1.21131- 1.4421  1.231611- 1.1213 

inf 1.133311 1.1161  1.16312 1.1111  1.146161 1.1111  1.112441 1.1111 

J-statistic 21.13634 1.413111  22.11633 1.3133  21.13111 1.131116  21.31113 1.421132 

AR(1) 2.311223- 1.1111  2.11221- 1.1111  2.33312- 1.1111  2.622221- 1.1111 

AR(2) 3.213313- 1.1113  3.21141- 1.1111  3.21161- 1.1111  3.242111- 1.1112 

 تحقیقها   یافته :منبع
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 .های تعمیم یافته    از روش گشتاور گیری نتایج برآورد مدل با بهره . 1جدول 

 np متغیر ولب ته

 متغیرها 

 م تقل

 شدن رلی ج انی   یا ی شدن ج انی  لجتماعی شدن ج انی  لقتصاد  شدن ج انی

 لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی 

np(-1) 1.13112 1.1111  1.12142 1.1111  1.121621 1.1111  1.123232 1.1111 

geco 1.1113- 1.1111  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.1116- 1.1111  - -  - - 

gpol - -  - -  e- 1.2141  - - 

gtot - -  - -  - -  1.114421- 1.1142 

rgdp e- 1.1124  e- 1.1111  e- 1.1111  e- 1.1111 

popg 1.1326- 1.143  1.1314- 1.1112  1.142221- 1.1111  1.131122- 1.1161 

urb 1.11133 1.6231  1.13121 1.6132  1.123333 1.1132  1.121133 1.2221 

inf 1.12312 1.1111  1.12136 1.1111  1.112114 1.1111  1.112622 1.1111 

J-statistic 23.31341 1.111  22.16221 1.3241  31.11421 1.313261  21.11621 1.112461 

AR(1) 11.6361- 1.1111  11.2164- 1.1111  11.1161- 1.1111  11.21216- 1.1111 

AR(2) 1.14211- 1.266  1.141414 1.261  1.11126- 1.211  1.124422 1.2311 
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 .های تعمیم یافته    از روش گشتاور گیری نتایج برآورد مدل با بهره  3جدول 
متغیر 

 ولب ته
lp 

متغیرها  

 م تقل

 شدن رلی ج انی  شدن  یا ی ج انی  شدن لجتماعی ج انی  شدن لقتصاد  ج انی

 لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی 

lp(-1) 1.2131 1.1111  1.211122 1.1111  1.223134 1.1111  1.216113 1.1111 

geco 1.1332 1.1111  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.132223 1.1112  - -  - - 

gpol - -  - -  1.134136 1.1111  - - 

gtot - -  - -  - -  1.133332 1.1111 

rgdp e- 1.1111  e- 1.1113  e- 1.1111  e- 1.1111 

popg 1.1122 1.1111  1.414646 1.1111  1.113361 1.1111  1.143131 1.1111 

urb 1.3314 1.4131  1.341421 1.1213  1.213131 1.2232  1.331221 1.6132 

inf 1.1131 1.1111  1.111313 1.1111  1.136314 1.1111  1.116136 1.1111 

J-

statistic 
26.31134 1.4111  26.11216 1.41212  21.31132 1.411311  31.13124 1.312122 

AR(2) 2.124214- 1.1362  2.12116- 1.1341  3.2411- 1.1112  2.116234- 1.1221 

 تحقیقها   یافته :منبع 

زماانی لبزلرهاا معتاار    . گاردد  مای   زمون  ارگان ج   برر ی هما تگی بی  لبزلرها و خطاهاا ل اتباده  

لشاره به معتار  Jفرضیه صبر  زمون . باشند ره بی  لبزلرها و جمالت خطا هما تگی وجود دلشته باشد می

مادل ماورد برر ای معتاار      12در هار  دهاد راه لبزلرهاا     نتایج بد    مده نشاان مای  . بودن لبزلرها دلرد

 .باشند می

هما اتگی در وقباه لول بارل      دهاد راه خاود    مای  نشاان ( AR)همچنی  نتایج  زمون خود هما اتگی    

زندگی و در وقبه دوم برل  متغیر ولب اته   غیر ها  متغیرها  ولب ته ضری  نبوک بیمه و ضری  نبوک بیمه

 .گردد می ضری  نبوک بیمه زندگی طاق جدلول فوق رفع

، بار  لول متغیرهاا  ولب اته  وقباه  ها  ماورد مطافعاه تاأثیر        و طاق رلیه مدل، 14لفی  12بر ل اس جدلول 

لی  نتیجه نشان لز پویایی لفگوها  مورد مطافعه در طی زمان برل  . متغیرها  ولب ته مثا  و معنادلر ل  

در دوره جاار  باه دوره بعاد نیاز     ل   بیماه هاا    رشورها  تو عه یافته ل  ، به طور  ره تو عه گروه

 . یابد  گ ترش می
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درصد بر ضری  نبوک بیمه و ضاری  نباوک    22دلر در  طح  مثا  و معنیشدن در رلیه لبعاد تأثیر  ج انی

شدن بار صانع     زندگی گذلشته ره ج انی شدن لجتماعی بیشتری  تأثیر رل در بی  لبعاد ج انیها   بیمه

گاردد راه لفارلد مقایم یاک رشاور باا         شادن لز بعاد لجتمااعی موجا  مای      ج اانی . بیمه گذلشته ل ا  

محصوالت عرضه شده در خارج لز یک رشور  شنا شده ره خود موجا   محصوالت جدید بیمه و نیز 

. شاود  جدیاد نیاز مای   ها   لفزلی  عرضه عالوه بر تقاضا برل  محصوالت بیمه در مولجه با لنولع ری ک

لفمللای باه عرضاه     هاا  بای       ها  تجار  و ورود شرر     با لز بی  رفت  محدودی : شدن لقتصاد  ج انی

پاذیر    ها  خارجی قدرت ری ک    اب  و با لمهان پخ  ری ک و لنتقال به شرر رقاب  و لفزلی  رق

گاردد راه در ن ایا      یابد ره باعث لفزلی  تقاضا  بیمه با هر ری هی مای  ها  بیمه لفزلی  می    شرر 

در رال در بای  لبعااد ج اانی شادن باه ترتیا  ج اانی شادن          . گردد باعث لفزلی  ضری  نبوک بیمه می

مطاابق  . هاا  زنادگی گذلشاته ل ا      اد  و لجتماعی بیشتری  تأثیر رل بر ضری  نبوک بیماه  یا ی، لقتص

زنادگی در رشاورها     غیار  هاا   دلر  بار تو اعه بیماه    ، ج انی شدن تأثیر منبی و معنی13نتایج جدول 

گارلن لتهاایی بازرگ     لفمللی لقتصاد  بیماه  ها  بی  تو عه یافته گذلشته ل   ره ناشی لز تو عه رقاب 

 .  ل

ها برل  رشورها   بر رو  ضری  نبوک بیمه در رلیه مدل( INF)رف  تأثیر تورم  همانطور ره لنتظار می

هاا  زنادگی بیشاتر لز     تاأثیر تاورم بار بیماه    . باشاد  دلر مای  درصد معنی 22یافته، مثا  و در  طح  تو عه

زنادگی و   غیار  هاا   لز بیماه ها  زندگی به تورم بیشتر  باشد، زیرل ح ا ی  بیمه می زندگی غیر ها  بیمه

ل  متنا   با لفازلی    ها  بیمه ها معموالً در لرثر رشورها  دنیا در رلیه رشته بیمه حق. باشد لجاار  می

 . گردد  یابد ره به نوبه خود باعث لفزلی  ضری  نبوک بیمه می ها لفزلی  می  طح عمومی قیم 

ها برل   بر رو  ضری  نبوک بیمه در لرثر مدل( URB)رف  تأثیر نرخ ش رنشینی  می همانطور ره لنتظار

چاه  )دلر  ندلرد و عل   ن نیز لی  ل   ره رلیه مردم در رلیه نقااط   رشورها  تو عه یافته تأثیر معنی

 . صورت  نالی  د تر ی برلبر دلرند به لمهانات بیمه هم به صورت فیزیهی و هم به( ش ر، چه رو تا

 

زنادگی در رلیاه    غیار  هاا     ضری  نبوک بیماه و ضاری  نباوک بیماه    بر رو( popg)تأثیر رشد جمعی  

و علا   ن  . باشاد   مای  دلر درصد معنی 21منبی و حدودل در  طح ، یافته ها، برل  رشورها  تو عه مدل

 هاا   نیز لی  ل   ره با لفزلی  جمعی  در مد  رلنه راه  یافتاه راه باه رااه  قادرت خریاد بیماه       

درصد  22زندگی مثا  و در  طح ها   ثیر رشد جمعی  بر ضری  نبوک بیمهلنجامد لما تأ می زندگی غیر

 . باشد می دلر معنی
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بر رو  ضری  نبوک بیمه دررلیه مادل هاا، بارل  رشاورها      ( rgdp)تأثیر توفید ناخافص دلخلی ولقعی 

نباوک  تأثیر توفید ناخافص دلخلی بار ضاری    باشد  می درصد معنی دلر 22تو عه یافته، مثا  و در  طح 

 . باشد می زندگی غیر ها  زندگی بیشتر لز بیمهها   بیمه

ها  رنترل به ترتی  رشد جمعی ، ش رنشینی، تورم و ج انی شادن      طاق نتایج جدول فوق در بی  متغیر

مطاابق جادلول فاوق    . بیشتری  تأثیر رل بر رو  ضری  نبوک بیمه در رشورها  تو عه یافته دلشاته ل ا   

درصد بر رو  تو اعه صانع     22و لبعاد تأثیر مثا  و معنی دلر  در  طح ها  مدل شدن در رلیه ج انی

شادن لجتماااعی بیشاتری  تاأثیر رل بار تو اعه صانع  بیماه لز رانااال         بیماه دلرد راه در لیا  بای  ج اانی     

 . دلرد از   فرهنگ

نتایج برآورد مدل برای کشورهای منطقه چشم انداز ایران با روش اثرات ثابـت   -1-3

 تصادفیو 

روچهتر لز زمان مورد ( رشور 12تعدلد )با توجه به لینهه برل  رشورها  چشم لندلز لیرلن تعدلد مقاطع 

نتاایج  . باشاد  ها  تاابلویی روش منا اای مای       ، روش حدلقل مربعات معموفی برل  دلده( ال 11)تحقیق 

ت معماوفی تاابلویی بارل     شدن بر رو  تو عه صنع  بیماه باه روش حادلقل مربعاا     بر ورد تأثیر ج انی

نشاان دلده شاده    11لفی  11در جدلول  2111تا  1221ها      رشورها  منطقه چشم لندلز و لیرلن بی   ال

 .ل  

ها مطمه  گردیم ره برل  لی  راار لز   بودن دلده panelیا  poolلبتدل قال لز تخمی  مدل ریاضی باید لز 

 درصاد رد  22ر وجود هار ناوع لثارلت ثابا  رل در  اطح      فیم f زمون . فیمر ل تباده شده ل   f زمون 

 زماون ها ام  ج ا  لنتخااب ناوع  زماون       . مدل مورد نظار دلرد  4نماید و لشاره به پانل بودن هر  می

نتاایج  زماون   . باشد می "لثرلت تصادفی"و  "لثرلت ثاب "ها      منا   برل  تحقیق حاضر لز بی   زمون

. باشاد  ر مدل مورد برر ی  زمون منا  ،  زمون لثارلت ثابا  مای   دهد ره در هر چ ا ها م  نشان می

ج ا  برر ای    Likelihood-ratioلز رانال  زماون  Heteroscedasticityالزم به توضیح ل   ره، 

مدل برل   ه گروه متغیار ولب اته ضاری  نباوک      4باشد ره نتایج  زمون برل  هر  ولریانس ناهم انی می

باا   11لفای   11زندگی، طاق جدلول  غیر ها  زندگی و ضری  نبوک بیمه ها  بیمه رلی، ضری  نبوک بیمه

باا توجاه باه هم اان     . رند ، هر نوع ولریانس ناهم انی رل رد می(هم انی ولریانس)عدم رد فرضیه صبر 

هاا  در نظار    در لی  پژوه  در رلیاه مادل   fو نتیجه  زمون ها  بودن ولریانس و نرمال بودن توزیع دلده

 . گرفته شده، ولریانس یک طرفه تحلیل شده ل  
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در تحقیاق حاضار   . باشاد  هاا مای   یهی لز فروض ل ا ی رال یک (Autocorrelation)خودهما تگی 

هاا    مدل مورد برر ی فرضیه صبر مانی برعدم وجود خود هما تگی رد گردیاد، فاذل مادل    4برل  هر 

ها  تابلویی لثرلت تصادفی یاا ثابا ، تخمای      و نوع  زمون دلده AR(1)با در نظر گرفت  مورد برر ی 

 . گردیدند

 

با در نظر  گیری از روش اثرات ثابت و تصادفی نتایج برآورد مدل با بهره . 80جدول 

 (.AR(1)) 8گرفتن خود همبستگی درجه 
 pen متغیر ولب ته

 متغیرها  م تقل

 شدن لقتصاد  ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 

 شدن لجتماعی ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 

 شدن  یا ی ج انی

  زمون لثرلت تصادفی
 

 شدن رلی ج انی

  زمون لثرلت تصادفی

 لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی 

geco 1.1111332 1.141  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.112312 1.111  - -  - - 

gpol - -  - -  1.111331 1.122  - - 

gtot - -  - -  - -  1.113121 1.136 

rgdp e- 1.134  e- 1.126  e- 1.164   1.143 

popg 1.1111324- 1.121  1.1131113- 1.113  1.11211- 1.116  1.1211431- 1.126 

urb 1.11221133 1.113  1.143122 1.111  1.1224336 1.111  1.1161212 1.116 

inf 1.1136222- 1.143  1.1113- 1.111  1.1136216- 1.141  1.1121241- 1.362 

CONSTANT 1.3664322- 1.463  3.1261- 1.1111  1.3111126- 1.132  1.2113262- 1.111 

Likelihood-

ratio test 
ولریانس )

 (ناهم انی

Prob>chi

2 
1.1111  Prob>chi

2 
1.1111  Prob>chi

2 
1.1111  Prob>chi

2 
1.1111 

Hasman test 61.13 1.1111  2.11 1.113  2.32- 1.2641  6.31 1.1114 

autocorrelation

s 
31.433 1.1111  34.33 1.1111  31.211 1.1111  34.331 1.1111 

F test  63.12 فیمر 
1.111

1 
 62.13 

1.111

1 
 11.41 

1.111

1 
 11.63 

1.111

1 

 تحقیقها   یافته :منبع 
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درصد بر  21دلر  در  طح  شدن لز بعد رلی، لقتصاد  تأثیر مثا  و معنی ، ج انی11مطابق جدول 
شدن لز بعد لقتصاد  باعث  ج انی. رو  تو عه صنع  بیمه در رشورها  چشم لندلز لیرلن دلشته ل  

لفمللی به عرضه رقاب  و لفزلی  رقاب  و با  ها  بی     ها  تجار  و ورود شرر     لز بی  رفت  محدودی 
ها  بیمه لفزلی      پذیر  شرر  ها  خارجی قدرت ری ک    لمهان پخ  ری ک و لنتقال به شرر 

گردد و در ن ای  باعث لفزلی  ضری  نبوک  ری هی مییابد ره باعث لفزلی  تقاضا  بیمه با هر  می
دلر  بر تو عه  شدن لز بعد  یا ی و لجتماعی تأثیر چندلن معنی در لی  برر ی ج انی. شود بیمه می

 .صنع  بیمه ندلشته ل  

ظر با در ن گیری از روش اثرات ثابت و تصادفی نتایج برآورد مدل با بهره  .88جدول 

 (AR(1)) 8گرفتن خود همبستگی درجه 
 np متغیر ولب ته

 متغیرها  م تقل

 شدن لقتصاد  ج انی
 تصادفی زمون لثرلت 

 
 شدن لجتماعی ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 

 شدن  یا ی ج انی
  زمون لثرلت تصادفی

 
 شدن رلی ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی 

geco 1.1111424 1.132  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.112232 1.141  - -  - - 

gpol - -  - -  1.1112326 1.111  - - 

gtot - -  - -  - -  1.1123121 1.111 

rgdp e- 1.121  e- 1.241  e- 1.413  e- 1.126 

popg 1.11316- 1.124  1.1113133- 1.623  1.1212621- 1.123  1.1131113- 1.113 

urb 1.1123131 1.1111  1.1141121 1.113  1.124611 1.1111  1.1143122 1.111 

inf 1.112121- 1.231  1.1141413- 1.112  1.1126613- 1.212  1.1113233- 1.111 

CONSTANT 1.11111- 1.136  3.162344- 1.1111  1.131161- 1.111  3.126114- 1.1111 

Likelihood-
ratio test Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111 

Hasman test 1.31 1.2116  13.11 1.1116  3.23 1.1113  2.66 1.1466 

autocorrelations 1.311 1.1312  1.216 1.1313  1.163 1.1411  1.116 1.1311 

F test 1.1111 63.13  1.1111 62.21  1.1111 63.21  1.1111 63.22 فیمر 

 تحقیق ها  یافته :منبع

 

باشد  ها  زندگی می دلرتر لز بیمه زندگی معنی غیر ها  تأثیر ج انی شدن بر بیمه ،16مطابق نتایج جدول 

باشد و   م ناچیز  لز توفید ناخافص  میل  در لی  رشورها  ره ناشی لز عدم تو عه لی  گروه بیمه

شدن  شدن، ج انی ها  ج انی دهد در بی  شاخص نتایج نشان می. دلخلی رل به خود لختصاص دلده ل  

لندلز  با توجه به لینهه لرثر رشورها  چشم. زندگی دلشته ل   غیر ها   یا ی بیشتری  تأثیر رل بر بیمه
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لفمللی باعث ت  یل عرضه  باشند، فذل تو عه رولبط  یا ی بی  لیرلن لغل  دلرل  منابع زیرزمینی می

با توجه به لینهه . رند ل  رل برل   نان فرلهم می لفمللی منابع زیرزمینی شده ره بازلرها  گ ترده بی 

لنرژ ، م هوفی  و م ند ی   م باالیی در لی  رشورها دلشته ل  ، لی  بعد لز ج انی شدن ها   بیمه

لندلز  با توجه به لینهه غاف  رشورها  چشم. گذلرد ها  غیرزندگی می بر تو عه بیمه 1یتأثیر برون رلن

ها  زندگی در صنع  بیمه ناچیز بوده و مطابق  باشند،   م بیمه مذه  لهل  ن  می ءلیرلن لرثرل جز

 .دل  دلشته باش دلر  بر تو عه لی  گروه بیمه تولند تأثیر معنی ، ج انی شدن نمی11نتایج جدول 

 

با در نظر  گیری از روش اثرات ثابت و تصادفی نتایج برآورد مدل با بهره . 81جدول 

 (.AR(1) 8گرفتن خود همبستگی درجه 
 lp متغیر ولب ته

 متغیرها  م تقل

 شدن لقتصاد  ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 

 شدن لجتماعی ج انی

  زمون لثرلت ثاب 
 

 شدن  یا ی ج انی

 زمون لثرلت 

 تصادفی

 
 شدن رلی ج انی

  زمون لثرلت ثاب 

 لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی   لحتمال ضرلی 

geco 1.1111124- 1.661  - -  - -  - - 

gsoc - -  1.113211 1.264  - -  - - 

gpol - -  - -  1.1122612 1.264  - - 

gtot - -  - -  - -  1.1122612 1.264 

rgdp e- 1.442  e- 1.411  e- 1.622  e- 1.622 

popg 1.1132 1.121  1.111113- 1.163  1.113226- 1.441  1.1132261- 1.441 

urb 1.1114221 1.131  1.1136111 1.112  1.111621- 1.111  1.1116214- 1.111 

inf 1.1113241 1.121  1.1114241 1.121  1.111333 1.121  1.111333 1.121 

CONSTANT 1.1211233 1.112  1.241231- 1.426  1.1116216 1.111  1.1116216 1.111 

Likelihood-

ratio test Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111  Prob>chi2 1.1111 

Hasman test 2.31 1.1331  2.11 1.116  2.36 1.1321  2.11 1.1162 

autocorrelations 21.116 1.1112  24.326 1.1116  11.222 1.1111  24.326 1.1116 

F test 1.1111 21.13  1.1111 23.21  1.1111 22.11  1.1111 23.26 فیمر 

 ها  تحقیق یافته :منبع

 

                                                                                                                         
1. Crowding out  
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و  2، 1ها   درصد و ناچیز مطابق مدل 21تأثیر معنی دلر در  طح ( rgdp)توفید ناخافص دلخلی ولقعی 
زندگی  غیر ها  دلشته ره غاف    م لی  تأثیر متعلق به بیمه 11بر ضری  نبوک بیمه مطابق جدول  6

ها  زندگی  زندگی بیشتر لز بیمه غیر ها  تأثیر توفید ناخافص دلخلی ولقعی بر تو عه بیمه. باشد می
در رشورها  چشم لندلز   م بیمه در لقتصاد پایی  بوده ره بیشتر   م  ن رل خام فروشی . باشد می

رشد . نبوک بیمه ندلرددلر  بر ضری   دهد، فذل تغییرلت توفید ناخافص دلخلی تأثیر معنی تشهیل می
 3و  1، 3، 1ها   تأثیر معنی دلر منبی بر تو عه ضری  نبوک بیمه مطابق مدل 11جمعی  مطابق جدول 

رف  تأثیر  همانطور ره لنتظار می. ل   16زندگی مطابق جدول  غیر ها  دلشته ره بیشتر ناشی لز بیمه

بر رو  ضری  نبوک بیمه، ضری  نبوک در رشور لیرلن و رشورها  چشم لندلز ( URB)نرخ ش رنشینی 
باشد و بیشتری  تأثیر رل بر متغیرها  ولب ته  دلر می درصد معنی 22زندگی مثا  و در  طح  غیر ها  بیمه

در رشور لیرلن و رشورها  چشم لندلز برخال  رشورها  . ن ا  به  ایر متغیرها  م تقل دلشته ل  
باشد ره  ل  در رلیه مناطق ش ر  و رو تایی می ر نمی تو عه یافته لمهان د تر ی به رلیه خدمات بیمه

 . گردد با تو عه ش رنشینی تقاضا  بیمه نیز لفزلی  یابد باعث می

 گیری و پیشنهادات نتیجه -9
شادن لز رلیاه لبعااد     دهد برل  رشورها  تو عه یافتاه، ج اانی   نتایج حاصل لز ضرلی  بر ورد نشان می

دلز و لیارلن فقاط لز   دلر  بر رو  ضری  نبوک بیمه دلرد، لما در رشاورها  چشام لنا    تأثیر مثا  و معنی
دهاد راه ج اان شادن      مای  ل  نشاان  نتاایج مقای اه  . دلر  دلرد جناه لقتصاد  و رلی تأثیر مثا  و معنای 

. دلرتر  ن ا  به رشورها  چشم لندلز لیرلن دلشته ل   لجتماعی در رشورها  تو عه یافته تأثیر معنی

ها  زندگی لز توفید ناخاافص   بیمه در رشورها  چشم لندلز لیرلن برخال  رشورها  تو عه یافته   م
دلر بار رو  ضاری  نباوک بیماه      ها  رنترل در رشورها  تو عه یافته ش رنشینی تأثیر  معنی    بای  متغیر

مطاابق نتاایج   . ندلرد وفی در رشورها  منطقه چشم لندلز و لیرلن تأثیر ب زلیی بر رو  تو عه بیماه دلرد 
دلر  بر تو اعه ضاری  نباوک بیماه دررشاورها        مثا  و معنی پژوه ، ج انی شدن لز رلیه لبعاد تأثیر

تو عه یاقته به خصوص لز بعد لجتماعی دلشته ل   ره در رشورها  در حال تو عه چشم لندلز لیارلن،  
چشم لندلز لیرلن با ل تقاال لز پدیاده ج اانی   ها   گردد رشور لی  تأثیر ناچیز بوده ل  ، فذل پیشن اد می

لقادلمات  ( هاا  زنادگی   به ویژه بیمه)لجتماعی در رل تا  شناخ  صنع  بیمه  شدن به خصوص لز بعد
ل  باود راه    نتایج نشان دلد ره ش رنشینی پدیده. جد  فارغ لز تعصاات فرهنگی و لجتماعی لنجام دهند

در رشورها  چشم لندلز لیرلن  ا م بیشاتر  در تو اعه ضاری  نباوک بیماه دلشاته ل ا ، فاذل توصایه           

تورم لثرلت منبی . ل  در مناطق محروم در لی  جامعه  مار  تو عه یابد ه خدمات بیمهگردد ره عرض می
تو عه یافته بر ضری  نباوک بیماه دلشاته ل ا ، فاذل      ها   در رشورها  چشم لندلز لیرلن ن ا  به رشور
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ها  رالن دوفتای   تولند لز یا   ها  رنترل جمعی  در شرلیط ررود تورمی می رنترل تورم و  یا  
 . ها  چشم لندلز لیرلن باشد رل تا  تو عه ضری  نبوک بیمه در رشور در

 منابع -3
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 بررسی عوامل مؤثر بر قصد خرید بیمه بر اساس مدل لحظات واقعی 

 

2خانی مح   قره   1 یده لم  لمه پورهاشمی
 

                                            
 

 چکیده

با . خرید  نالی  یا تجارت لفهترونیهی ولقعیتی ل   ره لخیرلً توجه زیاد  رل به خود جل  ررده ل  

تولن گب  هنوز پتان یل زیاد  در بازلر برل  خرید  نگاهی دقیق به رشد  ریع تجارت لفهترونیهی می

رنندگان لیرلنی به  عنولن یک روند در حال رشد در بی  مصر  ید  ن رل به نالی  وجود دلرد ره فول

فروشان برل  هد  قرلردلدن  محاوبی  خرید  نالی  باعث لفزلی  عالقه خرده. دهد  وضوح نشان می

لی  مطافعه با هد  تعیی  عولمل مؤثر بر قصد خرید  نالی  بیمه بر . لی  نوع لز ر   و رار شده ل  

پر شنامه  و لز  111ها لز   ور  دلده برل  جمع. لنجام شده ل  ( MOT)حظات ولقعی ل اس مدل ف

جامعه  مار  لی  پژوه  رل ل اتید و دلنشجویان دلنشگاه . گیر  تصادفی  اده ل تباده شد روش نمونه

ار   از  معادالت  اخت ها با ل تباده تهنیک مدل  دلده. دهد  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز تشهیل می

تری  مرحله   عنولن م م دهد فحظه صبر ولقعی به  نتایج برر ی نشان می. مورد تجزیه و تحلیل قرلر گرف 

پس لز برر ی تأثیر هریک . باشد  رننده می گیر  مصر  ها  خرید  نالی  ج   تصمیم  در همه بخ 

ری  نبوک  ه موفبه دلن  ها  فحظات ولقعی بر قصد خرید  نالی  در لدلمه برل  تعیی  تأثیر ض  لز گام

. ها  توزیع و ری ک لدرلک شده بر قصد خرید  نالی  مورد برر ی قرلر گرف   رننده، رانال مصر 

م متری  نتیجه و راربرد عملی . تأثیر لی  عولمل نیز بر قصد خرید  نالی  مورد تأیید قرلر گرفتند

ل  مشتریان برل  ل تباده لز خدمات ها  بیمه باید در ب اود لهد پژوه  لی  ل   ره مدیرلن شرر 

 . همچنی  زمینه الزم برل  لفزلی  ل تباده ولقعی لز خرید  نالی  رل فرلهم رنند.   نالی   متمررز شوند

 فحظات ولقعی، قصد خرید، بیمه، خرید  نالی ، ضری  نبوک   :کلیدی واژگان

  

                                                                                                                         
 pourhashemi1986@gmail.comدلنشهده فنی و م ند ی، دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز، . 1

 mohsen.gharakhani@iranian.ac.irدلنشهده مافی و ح ابدلر ، مو  ه  موزش عافی لفهترونیهی لیرلنیان، . 2
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 مقدمه. 8

وفی با لی  وجود ضری  نبوک بیمه در لیرلن لز صنع  بیمه در لیرلن نزدیک به یک قرن قدم  دلرد 

بر ل اس  خری  گزلرش منتشر شده تو ط بیمه مررز  در  ال .  متو ط ج انی ب یار رمتر ل  

لما باید گب   گاهی مردم برل  خرید . درصد لفزلی  دلشته ل   3/2ضری  نبوک بیمه در لیرلن  1326

عالوه بر لی  در حال حاضر مردم درک . یافته ل  ل  مانند  ایر رشورها تو عه نمحصوالت بیمه

ل  ب یار  دهد ره  گاهی مردم ن ا  به خدمات بیمه می خوبی لز لهمی  بیمه ندلرند و لی  م افه نشان

تولن درک ب تر  ن ا  به لی   می رم ل  ، به ویژه با مقای ه لی  موضوع ن ا  به رشورها  هم ایه

 . م افه پیدل نمود

ها  بیمه با چاف  ل ا ی روبرو ه تند و مجاورند به طور مدلوم به دناال نو ور   شرر  به همی  دفیل

محصوالت و خدمات جدید  رل لرلئه دهند ره با تقاضاها  در حال تحقق مشتریان ( باشند یعنی لف 

 پیشرفته بازلریابی وها   و تهنیکها  ب اود رقاب  با ل تباده لز ل ترلتژ (مطابق  دلشته باشد ب

ها  توزیع رار مد، نظارت و تنظیم ریبی  قیم  خرید و فروش خدمات به منظور نزدیک شدن  رانال

.  (Ulbinaite et al., 2014) و مطابق با نیازها، لنتظارلت و رفتارها  مشتریان خود در حد ممه  باشند

رنندگان تمایل  به عنولن یک معامله پوفی، مصر ل   گیر  برل  خرید محصوالت بیمه هنگام تصمیم

. ها و  ود به  ن ا رلهنمایی الزم لرلئه شود گیر  برل  تحلیل و برر ی هزینه دلرند تا در هنگام تصمیم

  وردن بازده لقتصاد  ن اتاً منظم به جا  حمای  ل  هد  چنی  تصمیماتی معموالً بد   

(Ulbinaitė et al., 2013). 

تولند بر قصد خرید بیمه و یا عدم خرید بیمه تأثیر دلشته  می دهد عولمل ب یار  می لی  موضوع نشان

 :به عنولن مثال عولملی همچون. باشد

بینی مانند بیمار ، تصاد  و  ایر مولرد   طح  گاهی مردم در مولج ه با عولمل غیرقابل پی  (1

 .پیشگیرلنه

 .گرلی  به مصر  یا مقدلر متو ط در مد ل تباده شده برل  مصر  ن اتاً زیاد ل  متو ط  (2

 .درصد رمی لز مردم به شررت ا  بیمه لعتماد دلرند (3

تولند در بی   ایرعولمل بیشتری   می درک مردم درباره  ودمند  محصوالت بیمه متباوت ل   ره (4

مدل فحظات ولقعی رل  1خرید، شرر  پرلرتر و گامالبا توجه به لهمی  چرخه .  تأثیر رل دلشته باشد

لیده  ن ا لی  بود ره چگونه . برل  توصی  یک گام در چرخه خرید تو ط مشتر  پیشن اد دلدند

                                                                                                                         
1. Procter and Gamble Company (P&G) 
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رند تا تصمیم بگیرد ره  یا محصول رند و چه چیز  به لو رمک می می مشتر  محصوفی رل رش 

ر مرحله ل   ره در  ن مشتر  لز هر نظر با  ازمان یک فحظه ولقعی در ه. منا   برل  لو ل   یا خیر

دهد لی  شانس رل به لی   ازمان می. گیرد می رند و لز ریبی  خدمات خود بازخورد می لرتااط برقرلر

ره  یا تاییدیه مشتر  رل بد    ورده ل   یا لز د   دلده ل  ؟ موفقی  یا عدم موفقی  در بیمه 

ز مرلحل فحظات ولقعی بی  رارمند شرر  بیمه و مشتر  ب تگی ممه  ل   به نحوه برخورد یهی ل

بنابرلی  وظیبه مدیری  لی  ل   ره لطمینان حاصل رند ره هر فحظه ولقعی ت یه و . دلشته باشد

 .مدیری  شده ل    و همچنی  لز نظر لن انی ممه  ل   نتیجه مطلوبی رل برل  مشتر  بد    ورد

Smith (2113) لفتد ره مشتریان  نچه رل ره  می رند فحظه ولقعی در رولبط زمانی لتباق می بیان

دلد ره لی  مولج ه زمانی ل   ره یک  ازمان محصول  لو نشان.  ازمان ا باید لرلئه دهند رل تجربه رنند

ره مشتر  بافقوه به ل   رند، نقطه می دهد و به صورت رو در رو با مشتر  مالقات می یا خدمتی رل لرلئه

نتیجه لی  لمر لغل  مشخص ل   ره  یا مشتر  دوباره لز یک مهان . شودمشتر  ولقعی تادیل می

تولند د تاوردها  لرتااط بی   می فحظات ولقعی در قصد خرید.  خاص بازدید خولهد نمود یا خیر

دهد تا درباره شرر   می مصر  رننده و یک شرر  رل توصی  رند ره به مصر  رننده فرصتی

شود، لی  در حافی ره به طور  نتی یک زمان در نظر گرفته می. بیمه مورد نظر تصور خود رل شهل دهد

 . تولنند با گذش  زمان لتباق بیبتند، زیرل  ن ا تعامل بیشتر  دلرندچ ار فحظه ولقعی بازلریابی می

لوفی   FMOT.  رند می مربوط به زمانی ل   ره یک خریدلر برل  لوفی  بار خرید 1لوفی  فحظه ولقعی

تعامل بی  محصول و خدمات ل  ، لطالعات صحیح نهته م می در تعیی  لینهه  یا مصر  رننده 

رنند و  می دریاف ل   مشتریان لطالعات الزم رل درباره لنولع خدمات بیمه. ند یا خیرر می لقدلم به خرید

بیمه باید  عی رنند تا خریدلرلن رل به ها   بردلش  لو لوفی  قدم برل  خرید خولهد بود، بنابرلی  شرر 

 .  مشتر  تادیل رنند

ها   یهی لز چاف . شودشناخته می 2ل تباده ولقعی لز محصوالت بیمه به عنولن دومی  فحظه ولقعی

لوفی  فحظه در . تولن در دومی  فحظه ولقعی توصی  نمود می ها  بیمه برل  برنده شدن رلشرر 

لفتد، زمانی ره یک مشتر  تصمیم به خرید بیمه لز یک شرر  و یا شرر   می شرر  بیمه لتباق

 لفتد زمانی ره لو لز لی  بیمه ل تباده می اقدومی  فحظه در منزل،  ازمان و محل لتب.  گیرددیگر  رل می

بیمه لی  چاف  رل دلرند ره لی  ل تاندلردها رل ها   شرر . شود یا خیررند و لینهه  یا خوشحال می می

همچون لرلئه هایی  تولنند لز روش می بیمهها   برل  لی  رار شرر . در  طح باالیی حبظ رنند

                                                                                                                         
1. First Moment of Truth (FMOT) 

2. Second Moment of Truth (SMOT) 
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گذلر   لجتماعی لقدلم رنند و با لشترلکها   لجتماعی و ر انهها    موزشی لز طریق شاههها   ب ته

 .نمایشی  نالن یا  فالی  به لرلئه لطالعات بیشتر به مشتریان بپردلزندها   روتاه و یا لرلئه ن خهها   فیلم

عنولن لنتقاد مشتریان یا پا خ ن ا  به یک نوع لز بیمه و خدمات معرفی  تولن به می رل 1فحظه  وم ولقعی

 نالی  ها   نمود و مشتر  به عنولن تالیغ رننده شرر  بیمه و با ل تباده لز تاادل رالمی یا لنتشار شاهه

لو لح ا ات، . در لی  مرحله مشتر  به یک تالیغ و تأیید رننده عافی تادیل شده ل  . شودشناخته می

 و شرر  بیمه منعهسرضای ، رنجاو  یا حتی نارلحتی خود رل ن ا  به تجربه خود لز نوع بیمه 

لگر محصوفی . رندمشتر  به عنولن یک لبزلر تالیغی  یار بر رو  رفتار شرر  بیمه عمل می. رند می

ها  لجتماعی به لجتماعی و یا شاههها   تولند در ر انهرل دو   دلشته باشد یا ندلشته باشد رل می

 ها  بیمه در لی  مرحلهشرر . لنجم   بنوی دها   لشترلک بگذلرد، نظر خود رل در وب  ای 

به لی  شهایات و ( تلبنی)پا خ  نالی  و یا  فالی  و هایی همچون پر  تولنند لز طریق روش می

 .  یامشهالت مشتریان ر یدگی نمایند

تولن گب  مشتریان به دناال  ن ه تند ره لز طریق ج تجو درباره محصوالت چگونه  می به طور رلی

شود عملیاتی ره باعث مالقات با لی  خریدلرلن می. ل ب اود بخشند بپردلزندتولنند زندگی خود رمی

تولند  می رهلند  جدید  روبرو شدهها   بیمه با لیدهها   لمروزه شرر . نام دلرد 2فحظه صبر ولقعی

لمروزه با ظ ور . ل  باشدجدید بی  محرک و شرر  بیمه درباره هریک لز محصوالت بیمهل   فحظه

رنندگان شروع به دریاف  لطالعات بیشتر درباره محصوالت در نظر گبته  هوشمند، مصر ها   تلب 

برل  لوفی  بار در ل    ن ا شروع به دریاف  تجربیات درباره محصوالت مختل  بیمه .نمایند می شده

 ها   ور  لطالعات درباره شرر  ب یار  لز مشتریان لز لینترن  برل  جمع. رنند می دنیا  دیجیتال

دهند قال لز لینهه یهی لز محصوالت بیمه رل برل  ل تباده  می ل  مختل  و محصوالتی ره لرلئهبیمه

مشتریان قال لز خرید محصوالت بیمه لطالعات بیشتر  رل لز منابع مختل  . پردلزند می خریدلر  نمایند

رنندگان و لیجاد  مصر  ها  دیجیتال باعث تعییر در رفتارفناور . پردلزند می برر ی و به مقای ه  ن

مشتریان بصورت  نالی  قال لز لینهه درباره .  رننده شده ل   چرخه لطالعات معتار با هدلی  مصر 

صورت  نالی  ن ا  به شرر  مورد نظر و لطالعات بازلر  خرید محصوالت بیمه تصمیم بگیرند به

بیمه و ها   بی  شرر  (MOT) جدید فحظات ولقعیها   لی  تعامل. دهند می ج تجو  الزم رل لنجام

ها   با توجه به پیشرف  قابلی . دهند ره قاالً برل   ن ا درنظر گرفته نشده ل   می مشتریان رل تشهیل

 نالی  لز  نجایی ره مصر  ها   لهمی  توصیه. دیجیتافی، رفتار مصر  رننده در حال تغییر ل  

                                                                                                                         
1. Third Moment of Truth (TMOT) 

2. Zero Moment of Truth (ZMOT) 
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برر ی، )تند، محتول  توفید شده تو ط راربر بیمه ه ها   رنندگان به دناال لطالعات درباره شرر 

 مصر  رنندگان تجربیات خود رل به صورت  نالی  به لشترلک. ب یار قابل توجه ل  ...( رتاه بند  و

گذلرند، لی  لطالعات لز طریق لتصاالت بی  فرد ، نتایج ج تجو یا پیشن ادلت در د ترس  ایر  می

نامگذلر  شده  (ZMOT)جدید به نام فحظه صبر ولقعی لی  پدیده . گیرد می مصر  رنندگان قرلر

گیرند و به رلحتی تلب  ره مصر  رنندگان در معرض یک محرک قرلر میل   ل  ، یعنی فحظه

دلرند تا به دناال لطالعات معتار شخص ثافث، به صورت  نالی  رل بر می...هوشمند، فپ تاپ، تال  و 

پس لز تجربه مشتر  لز یک شرر  بیمه  بصورت  ولقعی فحظاترلیه . خول تند باشند می درباره  نچه

برل  نمای  نتایج ل   شود ره به طور فزلیندهمحتول  توفید شده مثا  و یا منبی تو ط راربر لیجاد می

ج تجو  لطالعات تو ط مصر   (ZMOT)شوند و فحظه صبر ولقعی  می موتور ج تجو نمایه

 . لرلئه شده ل   (MOT)مامی مرلحل مربوط به فحظات ولقعی ت 1در شهل . دهدرنندگان رل نشان می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (MOT)مراحل لحظات واقعی  .8شکل 
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 ب یار هنوز ل   شده لنجام برر ی مدل فحظات ولقعی در زمینه خرید  نالی  برل  ره مطافعاتی تعدلد

 مرور رامل طور به تحقیق لدبیات 2 بخ . ل   شده  ازماندهی زیر صورت به مقافه لی . باشد می رم

 مب ومی چارچوب به 3 بخ . شود می بیان جدوفی قاف  در شده لنجام مطافعات چهیده و شود می

و ها  دلده تحلیل 1 بخ  روش تحقیق و 4 بخ  رند، می پشتیاانی رل تحقیقها   فرضیه ره دلرد لشاره

 .گردد می بیان گیر  نتیجه 6رند و در لنت ا در بخ   می ل تخرلج رل لصلیها   یافته

 پیشینه پژوهش . 1

ها  بازلریابی محاوب تادیل شده لینترن ، لی  رانال به یهی لز رانالبا توجه به گ ترش ل تباده لز 
لرتااطات شیوه خرید  به ویژه فناور  لطالعات وها  پیشرف  فناور . (Cho and Park, 2001) ل  

لیرلن نیز لز لی  قاعده . مردم، تجزیه و تحلیل محصوالت و خدمات و لنجام رار رل دگرگون ررده ل  
م تثنی نی   و مردم برل  صرفه جویی در وق  خود، بدون مرلجعه به مرلرز خرید فیزیهی، با 

تولنند راال  ل  منا   میوهد تر ی به راالها  مختل  و با قیم  منا   به صورت  نالی  و به شی
 لینترن  نبوک رلی حاری لز  ن ل   ضری ها   مار. مورد نظر خود رل بصورت  نالی  خریدلر  رنند

درصد بوده ل   ره لی  لمر نشان دهنده لتخاک چشمگیر تجارت لفهترونیهی  32در لیرلن  1321در  ال 
رند، جایی  می رل تقوی  (B2C)  رننده خرید  نالی  مدل ر   و رار به مصر. در  طح لیرلن ل  

تولنند م تقیماً با فروشندگان لرتااط برقرلر رنند، تقاضا رل تنظیم، شهایتی رل  می ره مصر  رنندگان
درباره محصوالت خریدلر  شده مطرح رنند یا بدون نارلحتی فروشنده  بارش رل فغو 

ره باید در نظر گرفته شود لی  ل   ل   تری  نهته با لی  وجود م م.  (Khosrow-Pour, 2009)رنند
رند تا  می رنندگان جدید ل  ، زیرل به  ن ا رمک ره خرید  نالی  در ولقع تغییر شهل رفتار مصر 

رلحتی یهی لز . گیر  درباره یک محصول خاص ل تباده رنند به رلحتی لز لی  لطالعات برل  تصمیم

رلحتی در خرید  نالی  لز طریق لمهان خرید . شودعولملی ل   ره باعث لفزلی  خرید  نالی  می
لی  معامالت نیاز  به تماس ج می و . شودن  فرلهم میراال یا خدمات در هر زمان لز طریق لینتر
رنندگان همچنی  قادر ه تند محصوالت یا خدمات  مصر . محدودیتی در موقعی  مهانی وجود ندلرد
هایی رل درباره  ن ا بخولنند یا حتی در مورد  ن ا بحث و  رل بصورت  نالی  ج تجو رنند، برر ی

جویی در وق  لز طریق  صرفه. مرلجعه رنندها  ی به فروشگاهگبتگو رنند بدون لینهه بصورت فیزیه
 .خرید  نالی  برل  خریدلرلنی ره ممه  ل   وق  رافی برل  خرید ندلشته باشند نیز منا   ل  

(Agyapong, 2018) . رند، مشتریانی  می عنولن عاملی برل  تقوی  خرید  نالی  عمللطالعات نیز به
ره مشغول خرید  نالی  ه تند به لطالعات مربوط به محصول، لطالعات مربوط به محصوالت 

لی  شرط به . (Khosrow-Pour, 2009)جایگزی  و نظرلت درمورد محصول د تر ی دلرند
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د تر ی به لطالعات . رند تا ب تری  تصمیم رل درباره خرید لتخاک رنند می رنندگان رمک مصر 
یا خدمات منحصر به فرد برل  خرید  نالی  ل  ، رنندگان و محصوالت  درباره تعدلد زیاد  لز تأمی 

 .(Katawetawaraks and Wang, 2011) شودرنندگان بیشتر می در نتیجه باعث جذب مشتریان و تأمی 
برل  خرید محصوالت لدلمه دهند، ل   هرچه بیشتر مردم به ل تباده لز لینترن  و فناور  به عنولن و یله

خرید  نالی  ب یار بیشتر لز خرید  فالی  . شودمنجر به لفزلی   طح لطمینان ن ا  به خرید  نالی  می
ل  ، زیرل مردم مجاور به ماندن در ص  مرلرز خرید نی تند و تنوع بیشتر، قیم  پایی  و ب یار  لز 

 . ردنیز در لی  نوع خرید وجود دلها  مقای ه

. شودباشد ره برل  پی  بینی رفتار و پا خ ل تباده میقصد خرید  نالی  یک معیار لثربخ  متدلول می
شود ره لز طریق د تر ی به محصوالت و یا خرید مشتر  هنگامی شروع می گیر  فر یند تصمیم

 ;Ha and Janda, 2014 ) شودخدمات لح اس رنند ره نیازها   ن ا در صورت خرید بر ورده می

Kim et al., 2006)  .باشدبرقرلر  و حبظ لرتااط مثا  با مشتر  در هر تجارتی م م می 

(Yu & Tung, 2013) . وب  ای  بیمه گر رانال لصلی برل  تماس و لرتااط با  ن ا برل  شهل دلدن
در فر یند خرید و فروش  نالی   ه . (Aldas-Manzano et al., 2011)به درک مشتریان ل  

 :فر یند
زمان و تالش برل  ج تجو  خدمات بیمه مربوطه، لطالعات )ج تجو ها   لبتدل خریدلر هزینه( لف 

 (محصولمربوط به 

گذلرلن  یا  ایر خصوصیات بیمه بیمه حقزمان و تالش مورد ل تباده و مقای ه )مقای ه هزینه ( ب
 ( نالی 

در نظر گرفته ( زمان و تالش صر  شده برل  لطمینان لز رعای  شرلیط قرلردلد)ها  نظارت بر هزینه( ج
 . شودمی

(Kim and Li, 2009) .هایی برل  ب اود وب گذلرلن به طور مدلوم به دناال رله به همی  دفیل بیمه
تر و رلحتر شود، در ن ای  باعث لفزلی  تجربیاتی  ها  خود ه تند تا تعامل با مشتریان جذلب ای 

. (Grabner-Kräuter and Faullant, 2008) ل  گردد منجر به خرید محصوالت و خدمات بیمهشود ره 

زمینه قصد خرید  نالی  و معیارها  ل تباده شده و در لنجام شده در ها   خالصه پژوه  1در جدول 
 .  لنجام گرفته لرلئه شده ل   (MOT)ولقعی  فحظاتها   هایی ره برل اس گام نیز پژوه  2جدول 
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قبلی بر روی عوامل موثر بر قصد خرید آنالینهای  بررسی ادبیات پژوهش. 8جدول   
مطالعات 

 تجربی
 نتایج متغیرها موضوع پژوهش

Zhu   و

همهارلن 

(2112) 

برر ی قصد خرید در 

تجارت لفهترونیهی 

 مرز 

توصی  محصول،  گاهی لز 

محصول، لعتماد، درگیر  

موقعیتی،  کهنی،درگیر 

 درگیر  مدلوم، قصد خرید

در لی  پژوه  تأثیر تمامی متغیرها بر قصد خرید 

 .مورد تأیید قرلر گرف 

Zarei   و

همهارلن 

(2112) 

تأثیر ریبی  خدمات 

لینترنتی بر رفتار 

نق  : خریدلرلن

رضای ، نگرش و قصد 

 خرید

ریبی  خدمات، رضای ، 

لمنی ، قصد خرید، رفتار 

 خرید

ریبی  خدمات لینترنتی بر رضای  مصر  

در مقابل عولمل فنی،  اختار  . رننده تأثیر دلرد

و لطالعاتی تأثیر  بر رضای  مصر  رننده 

لمنی  خدمات لینترنتی بر رضای  . ندلشته ل  

مصر  رننده تأثیر دلشته و رضای  مصر  

رننده بر نگرش  ن ا ن ا  به خرید لینترنتی نیز 

همچنی  قصد خرید لینترنتی بر . تأثیر دلشته ل  

قصد خرید . تأثیر دلردرفتار خرید لینترنتی 

لینترنتی به عنولن میانجی رلبطه بی  نگرش خرید 

 .لینترنتی و رفتار خرید لینترنتی تأثیر دلشته ل  

Amron  و

همهارلن 

(2113) 

نق  دهان به دهان 

لفهترونیهی، ر انه 

معموفی و هنجارکهنی 

بر قصد خرید خدمات 

 Shariaبیمه 

دهان به دهان لفهترونیهی، 

ر انه معموفی، هنجار کهنی، 

 قصد خرید،

بر قصد خرید بیمه مورد تأیید ها  تأثیر تمامی متغیر

 .قرلر گرفتند

Lee   و

 (2111)همهارلن

ها   تأثیر بی  ویژگی

محصول، مشارر ، 

دهان به دهان و قصد 

 خرید در خرید  نالی 

محصول، ها   ویژگی

مشارر ، دهان به دهان، 

 قصد خرید

رلیه عولمل بجز ریبی  محصول لز مزلیا  مثا  

عالوه بر لی  نتایج . خرید مشتریان بوده ل  

دهد ره دهان به دهان لز طریق لینترن   می نشان

به دفیل تجارت بی  لز حد، لمروزه تأثیر مثاتی بر 

 .قصد خرید ندلرد

Lim و همهارلن 

(2116) 

برر ی عولمل موثر بر 

رفتار خرید  نالی  و 

نق  میانجی قصد 

 خرید

 ودمند  لدرلک شده، 

قصد خرید هنجار کهنی، 

  نالی ، رفتار خرید  نالی 

تأثیر مثا  هنجار کهنی و  ودمند  لدرلک شده 

بر قصد خرید  نالی  تایید گردید، لما هنجار 

کهنی بر رفتار خرید  نالی  تأثیر منبی دلرد و 

تأثیر  ودمند  لدرلک شده بر رفتار خرید 

قصد خرید بر رفتار خرید تأثیر .  نالی  رم ل  

 .دلرد
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مطالعات 

 تجربی
 نتایج متغیرها موضوع پژوهش

Bonsón 

Ponte  و

همهارلن 

(2111) 

تأثیر لعتماد و لرزش 

لدرلک شده بر قصد 

خرید  نالی  بیمه 

: فرتیم ا

تأثیرلت  از   یهپارچه

 تضمی  بر  ولبق لعتماد

لعتماد لدرلک شده، حریم 

خصوصی لدرلک شده، لمنی  

لدرلک شده، ریبی  

 لطالعات، تمایل به خرید

نتایج نشان دلد قصد خرید  نالی  به عولملی 

همچون لرزش لدرلک شده و لعتماد لدرلک شده 

بینی رننده لصلی لعتماد،  پی . ب تگی دلرد

. ریبی  لطالعات و لمنی  لدرلک شده ل  

لمنی  لدرلک شده ب تگی به ش رت فروشنده، 

حریم ها    ای ،  یا   وب گذلر   رمایه

ها    ای ، نگرلنی خصوصی،  شنایی با وب

حریم خصوصی لینترن ، تمایل به صدور 

 .گولهینامه شخص ثافث ب تگی دلرد

 (1323)ب اروند 

 بر موثر عولمل برر ی

 قصد و برند ترجیح

 مطافعه) مشتر  خرید

 ها شرر  مورد 

 ش ر تان لیرلن بیمه

 ( باد خرم

 و برند ،گرلی  لرزش برند

برند،  ترجیح بر برند تصویر

 قصد خرید،

تأثیر تمامی لی  عولمل بر قصد خرید مورد تأیید 

 .قرلر گرف 

زلده لفهفتح

فالحی و نیهی 

 (1321)ل ب الن 

 بر برند لعتاار تاثیر تعیی 

 مشتریان خرید قصد

 مطافعه) رار فری  بیمه

 ش ر شع : مورد 

 (تاریز

لعتاار برند، قصد خرید، 

 تخصص برند، لعتماد

تأثیر تمامی عولمل بر قصد خرید مورد تأیید قرلر 

 .گرف 

رنجار دلمغانی و 

 پورل ماعیل

(1321) 

 ریبی  تاثیر برر ی

 لخالقی رفتار و خدمات

 خرید قصد بر فروش

 بیمه شرر  مشتریان

 زنجان ل تان لیرلن

ریبی  خدمات، قصد خرید، 

رفتار لخالقی فروش، لرلئه 

خدمات، لعتماد، لمنی ، 

 پا خگویی، قابلی  لطمینان،

در لی  برر ی تأثیر تمامی عولمل مورد تأیید قرلر 

 .گرف 

مقصود  پور و 

 (.1324)عافیخانی

 ریبی  تاثیر برر ی

 کهنی تصویر و خدمات

 نام تصویر بر نمایندگی

 بیمه شرر  تجار 

 بیمه خرید وقصد

: مطافعه مورد)م هوفی 

ریبی  خدمات، تصویر 

کهنی، تصویر نام تجار  

شرر  بیمه، قصد خرید بیمه 

م هوفی ، ری ک لدرلک 

 شده، لعتماد

در لی  برر ی تأثیر تمامی عولمل بر قصد خرید 

 .تأیید قرلر گرف مورد 
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مطالعات 

 تجربی
 نتایج متغیرها موضوع پژوهش

 (لیرلن بیمه

قادر  عابد 

(1324) 

 بر موثر عولمل برر ی

 مجدد خرید قصد

 بیمه شرر  مشتریان

 ش ر شع ) پا ارگاد

 بیمه دیدگاه لز( ت رلن

 گذلرلن

ریبی  لدرلک شده، لرزش 

لدرلک شده، رضای  مشتر ، 

 قصد خرید مجدد

در لی  پژوه  تأثیر تمامی عولمل بر قصد خرید 

 .ف مورد تأیید قرلر گر

باصر  و 

همهارلن 

(1321) 

عولمل موثر بر خرید 

مطافعه )بیمه عمر 

 (مورد  ش ر ت رلن

  ،  طح ) رمایه لن انی

 الم ، وضعی  لشتغال 

،  رمایه (لفرلد

لنگیزه ترک )رولنشناختی

،  رمایه (لرث 

جن ی  لفرلد، )لجتماعی

، خرید بیمه (لشتغال هم ر

 عمر

بیمه عمر در میان نشان دلد لحتمال خرید ها  یافته

وضعی   المتی لفرلد . زنان بیشتر لز مردلن ل  

با تمایل به خرید بیمه عمر رلبطه منبی و معنادلر  

دلرد، لما متغیرها   رپر تی و شناخ  بیمه عمر 

در تمایل به خرید بیمه عمر لفرلد تأثیر مثاتی 

لفزلی     و وجود فرزند رمتر لز . دلشته ل  

بیمه عمر رمتر  تو ط  ال موج  خرید  13

متغیرها  در مد، لمید به زنده . لفرد شده ل  

ماندن و لنگیزه ترک لرث با  طح بیمه خریدلر  

 .شده رلبطه مثاتی دلشته ل  

 (1333) زلد

 برر ی و شنا ایی

 قصد بر موثر عولمل

 لفهترونیک بیمه خرید

 ت رلن ش ر در

 ها  خریدویژگی

 ها  لفهترونیک، ویژگی

 ها  ویژگی مشتریان،

 ها -فروشنده و ویژگی

 محصول

 خرید قصد بر موثر عولمل عنولن به عامل پانزده

 عامل پانزده لی . شدند شنا ایی لفهترونیک بیمه

 شرح بدی   مده د   به لوفوی  ترتی  به

 مخاطرلت مشتر ، لنتظار مورد فولئد: باشند می

 و خدمات لز مشتر  لنتظار مورد ریبی  غیرمافی،

 لمهان مشتر ، پذیر  مخاطره  ای ، لطالعات

 لعتاار و مشتر  ا مدلر  خرید، لز قال لرزیابی

 مشتر ، خودباور   ای ،  اختار بیمه، شرر 

 و تقل  لمهان بیمه، شرر  قدم  و لندلزه

 ، از   بارشی لمهان مشتر ، لز بردلر  راله

 گرلیشات ل ، ر انه و شخصی گ ترده تالیغات

 و بیمه شرر  مافهی  نوع مشتر ، خرید

 متغیرهایی تحلیل لز عالوه، به. مشتر  نو ور 

 عاملی تحلیل ولرد بودنشان ریبی دفیل به ره
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مطالعات 

 تجربی
 نتایج متغیرها موضوع پژوهش

 بر موثر عولمل  ایر عنولن به عامل دو نیز نشدند

 ره شدند شنا ایی لفهترونیک بیمه خرید قصد

 خرید با لرتااط در مشتر  تجارب یهی

 ها  ویژگی دیگر  و لفهترونیک

 .باشد می مشتریان شناختی جمعی 

باقر  گیگل 

(1334) 

برر ی عولمل موثر بر 

عمر با ها   فروش بیمه

تأرید بر تجربه  ایر 

رشورها و علل موفقی  

گرلن ل تان خرل ان  بیمه

مطافعه مورد  ش ر )

 (مش د

گرلن،  خصوصیات فرد  بیمه

ها   متغیر دلن  و م ارت

فروشندگان و برر ی رفتار 

 رننده مصر 

با در نظر گرفت  تجارب  ایر رشورها و نتایج 

برل  ل   مذرور، لفگویی راربرد  و  ه مرحله

( عمرها   با تأرید بر بیمه)ل   فروش خدمات بیمه

 .لرلئه شد

 

 پیشین های  بررسی میزان موفقیت مدل لحظات واقعی در  پژوهش.  1جدول 
 مطالعات

 تجربی

 موضوع

 پژوهش
 نتایج

Pitman  و

 (2113)همهارلن 

رفتار خریدلرلن 

زن  فریقا  

جنوبی و فحظه 

 صبر ولقعی

در لی  پژوه  به منظور درک فحظه صبر ولقعی  برل اس ل تاندلرد زندگی زنان 

در  ZMOTهد  لصلی برر ی لرتااط بی  نظریه . در  فریقا  جنوبی لنجام شد

بی  زنان  فریقا  جنوبی و ل تاندلرد زندگی ره بیشتری  فرلولنی در د ته بند  

ی به برند تجار  و لطالعات به هایی برل  د تیاب محصوالت دلشته و همچنی  پلتبرم

نشان دلد ها  یافته. گیر  درباره خرید مورد ل تباده قرلر گرفته ل   منظور تصمیم

ره بی  لرتااط محصوالت لصلی مانند مولد غذلیی و راالها  ل ا ی خانگی و نیاز 

 .به خریدها  هوشمند لرتااط وجود دلرد 

Marali (2116) 

 ینده فحظه 

صبر ولقعی در 

 IoTلرو ی تم 

ها  در جاکبه

 گردشگر 

ر انه ها   لی  برر ی نشان دلد به دفیل ل تباده گ ترده لز لینترن  و پلتبرم

 نظرلت در مورد لتباقاتی رهلجتماعی، لرتااط بی  مردم با به لشترلک گذلشت  

لفتد، ج تجو  لطالعات  نالی ، خدمات یا محصوالت و همچنی  برر ی،  می

لی  در .  خولندن و نوشت  نظرلت بصورت روزلنه در بی  مردم حارم بوده ل  

گیر   میمر متوجه شده ل   ره تغییر  در تصحافی ل   ره گوگل برل  لوفی  با

د فحظه صبر ولقعی معرفی شده ل   ره لیجاد شده ل   و یک گام جدی

در همی  زمان یک روند . دهد می گیر  لنجام ج تجو   نالی  رل قال لز تصمیم

بزرگ جدید دیگر  نیز توجه رل به خود جل  ررد ره  یر تحول لینترن ، لینترن  
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 مطالعات

 تجربی

 موضوع

 پژوهش
 نتایج

و لشیاء لشاره دلرد ره با ل تباده لز فناور  فعلی، ها  لشیا ل   ره به لتصال د تگاه

تادیل  ن ا به لشیاء هوشمند به منظور تعامل با مردم و فعال رردن زندگی روزمره 

 . ن ا لشاره دلرد

Ertemel   و 

Basci (2111) 

تأثیر فحظه 

صبر ولقعی بر 

تصمیم به 

خرید مصر  

رنندگان در 

 ترریه

 ن ا بیان رردند فحظه لول ولقعی بر لهمی  حیاتی تجربه دلخل فروشگاه و چند ثانیه 

. رند می موجود در قب ه تأریدها   لول هنگام مولج ه مصر  رننده با مارک

تحقیق  نالی  مصر  رننده ره قال لز تصمیم به خرید فحظه صبر ولقعی مرحله 

لی  شامل ل تباده لز دهان به دهان لفهترونیهی بر . رند می لفتد برج ته می لتباق

 .ل  تر   گاهانه گیر  تصمیم

Aichner 
(2112) 

فحظه صبر 

ولقعی در 

 از    بارشی

 لناوه

 در لی  برر ی بیان گردید ره مشتریان تصمیم به خرید رل در فحظه صبر ولقعی

لفتد،  می باید بدلنند ره لی  لتباق چه زمانی و چگونه لتباقها  گیرند و شرر  می

مشتریان بافقوه چگونه ل   و چگونه تح  تأثیر مباهیم مرتاط  گیر  نحوه تصمیم

 .گیرند می نند قصد خرید، دلن  محصول و دخاف  محصول قرلربا محصول ما

Löfgren  و

 (2113)همهارلن

رضای  مشتر  

فحظات لول در 

 و دوم ولقعی

رنند دلرل  یک  می همه چیزهایی ره مصر  رنندگان در یک فروشگاه خریدلر 

در نقطه خرید لوفی  فحظه ولقعی، ب ته به عنولن یک فروشنده . ب ته بند  ه تند

. شودپس لز خرید محصول در فحظه دوم ولقعی مصر  می. رند  می خاموش عمل

ها   ر در مورد نحوه لرزیابی مشتریان لز جناههد  لی  پژوه  لیجاد درک ب ت

لی  برر ی نشان دلد هر دو مزلیا . لول و دوم ولقعی ل  ها   مختل  ب ته در فحظه

ها  تولنند نق  موثر  بر رضای  مشتر  و وفادلر  در بخ میها  و ویژگی

عالوه بر لی  نتایج نشان دلد ره برل  تأثیر . مختل  چرخه مصر  دلشته باشند

رضای  مشتر  بر وفادلر  در فحظه لول ولقعی و در مقای ه با فحظه دوم ولقعی 

 .تباوت معنی دلر  وجود دلرد

Löfgren 
(2111) 

برنده شدن در 

فحظات لول و 

 دوم ولقعی

رنندگان هنگام خرید پیشن اد و هنگام مصر   ن   ی نشان دلد مصر لی  برر

لی  بدلن معنی ل   درک ریبی  در هردو فحظه لول .  رنند می ریبی  رل لرزیابی

لوفی  فحظه ولقعی درباره جل  توجه مشتریان و . شودو دوم ولقعی لیجاد می

ولقعی، لرلئه لبزلرهایی دومی  فحظه . برقرلر  لرتااط با مزلیا  یک پیشن اد ل  

ترری  لی  . ل   ره مشتر  هنگام ل تباده لز محصول باید لی  مزلیا رل تجربه رند

 .دهد می دو فحظه لز ولقعی رل تجربه مشتر  رل تشهیل
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 مدل مفهومی . 9
با برر ی لدبیات تحقیق مشخص گردید عولملی مختلبی بر قصد خرید راربر ن ا  به خرید بیمه 

و شامل  ه گام لصلی  (MOT)مدل پژوه  برل اس مدل فحظات ولقعی . تولند تأثیر دلشته باشد می

و فحظه ولقعی  (SMOT)فحظه ولقعی دوم ، (FMOT)، فحظه ولقعی لول (ZMOT)فحظه ولقعی صبر 

. باشد ولل لصلی پژوه  درباره لهمی  ن ای لی  عولمل می. ت یه و تنظیم شده ل   (TMOT) وم 

همچنی  توضیح درباره جزئیات هریک لز . دهدأثیر فرضیات رل در بی  متغیرها نشان میت 2شهل 

  .لرلئه شده ل   3در جدول  2متغیرها  لرلئه شده در شهل 
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 قصد خرید آنالین  ارزیابی مدلهای  معیار به مربوط تعاریف بررسی . 9جدول 
 تعریف معیار

 ودمند  لدرلک 
 شده

 ن ا رنندگان وب  ای   نالی  لح اس رنند خرید  نالی   لرزش و  رارلیی  به عنولن میزلنی ره مصر 
 .(Hu et al., 2009; Lai and Wang, 2012) گردددهد تعری  میرل لفزلی  می

  وف  لدرلک 
 شده

  وف  ل تباده به بردلش  . میزلن باور فرد ره ل تباده لز یک تهنوفوژ  خاص به تالش زیاد نیاز  ندلرد
 دهندرنندگانی لشاره دلرد ره خرید رل لز طریق لینترن  با تالش رمی لنجام می مصر 

 (Davis, 1989, 1993). 

 ش رت شرر 
. رنند می هرچه لعتاار لدرلک شده یک شرر  ب تر باشد، مشتریان بیشتر  به خرید  نالی  لعتماد

 .(Lee et al., 2011 )شودش رت یک شرر  لز طریق محاوبی  و  ولبق جولیز دریافتی مشخص می

 قابلی  لطمینان

یهی بدلن . باشدقابلی  لطمینان شامل دو جناه می. قابلی  لطمینان به لنجام دقیق تع د خدمات لشاره دلرد
معنا  . قابل لعتماد ل  .... موتور ج تجو، لبزلر پردلخ  و  معنی ل   ره عملهرد وب  ای  مانند

دیگر  ن لی  ل   ره تع د خدمات، لطالعات مافی، لطالعات مربوط به محصول و  ایر لطالعات 
 .(Alqeed, 2013; Sohn & Tadisina, 2008) مرتاط لرلئه شده تو ط وب  ای  قابل لعتماد ل  

 ریبی  لرتااط
به عنولن یک رلید در ج   تو عه مشتریان وفادلر و یک شاخص م م  ل   ریبی  لرتااط به طور گ ترده

 .(Walsh et al., 2010)باشدبرل  پی  بینی رفتار مشتر  پس لز خرید می

 تجربه  نالی 

 نالی  ها    ای  تجربه  نالی  بیانگر یک وضعی  رولنی ل   ره به عنولن یک پا خ کهنی به وب
 رند می لشاره
(No & Kim, 2014; Rose et al., 2012) . تجربه  نالی  به عنولن یک لصطالح جمعی  شناختی

 .(Doolin et al., 2007)شودشود ره برل  رش  رفتارها  مشتر  ل تباده میمرتاط با زمان بیان می

 پا خگویی
 رع  پا خگویی به خدمات . پا خگو بودن تمایل به رمک به مشتریان و ب اود  ریع خدمات ل  

 (Huang et al.,2018)مشتر  تا حد زیاد  بر نتیجه لرزیابی ریبی  خدمات تأثیر خولهد گذلش 

دلن  مصر  
 رننده

رننده به عنولن یک مرجع برل  تو عه محصول، لرتقا محصول و مدیری  لرتااط با مشتر   دلن  مصر 
ها قادر خولهند بود تا با توفید راالها  مشتر  مدلر ره با ل تباده لز ل تخرلج دلن  شرر . باشدمی

 .(Liao et al., 2012)مزی  رقابتی د   پیدل رنند شود به یکرننده می باعث لفزلی  رضای  مصر 

 توزیعها   رانال

ها   رنندگان رانال برل  مصر . شودها و مولنع جغرلفیایی می ها  توزیع باعث راه  هزینهرانال
توزیع در خرید  نالی  مزلیا  ب یار  لز جمله معامالت قابل لنجام در هر نقطه و هر زمان، راه  زمان 
و هزینه، لفزلی  لنتخاب راال، خدمات و یافت  لطالعات درباره محصوالت و مقای ه قیم  بی  

 . (Kim, 2002) نمایدل  ریعتر میرنندگان مختل  ر توزیع

ری ک لدرلک 
 شده

لفتد،  می به عنولن میزلن لح اس  مشتر  لز نتایج منبی هنگام لنجام معامالتی ره بصورت  نالی  لتباق
 .(Featherman & Pavlou, 2003)شودلرزیابی می

 قصد خرید

به  رنندگان برل  خرید لز فروشگاه لینترنتی خاص در  ینده و تمایل قصد خرید لینترنتی به تمایل مصر 
قصد خرید لینترنتی نیز به عنولن قصد . توصیه  ن به لعضا  خانولده و دو تان لشاره دلرد

 رنندگان برل  لنجام یک رفتار خرید خاص لز طریق لینترن  تعری  شده ل   مصر 
(Edy et a., 2014). 
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 روش تحقیق. 1

 لز روش رمی و لز پر شنامه. برل  برر ی مدل پژوه ، پر شنامه بصورت  نالی  طرلحی شده ل  

 ولالت پر شنامه برل اس لدبیات پژوه  و متنا   با مدل تنظیم . محقق  اخته ل تباده شده ل  

جامعه  مار  لی  پژوه  رل ل اتید و دلنشجویان دلنشگاه  زلد ل المی ولحد ت رلن مررز . گردید

ونه  مار  پر شنامه تنظیم شده در میان نم( 1323مردلد تا ش ریورماه )در طی دو ماه . دهدتشهیل می

پا خ دهندگان درباره موضوع مورد مطافعه لطالعات رافی در هنگام دریاف  پر شنامه . توزیع شد

شایان کرر ل   رولیی محتولیی . مورد نیاز لرلئه شدها   ر   رردند و درصورت فزوم رلهنمایی

. ای برر ی شده ل  پر شنامه بر مانا  نظر خارگان و پایایی  ن به روش  فبا  ررونااخ و پایایی ترری

 .رولیی محتولیی در نرم لفزلر با ل تباده لز معیار میانگی  ولریانس ل تخرلج شده نیز  نجیده شده ل  

باشد بخ  لول لطالعات جمعی  شناختی پا خ دهندگان می. پر شنامه لز دو بخ  تشهیل شده ل   

 ولالت مربوط به عولمل موثر بر  بخ  دوم پر شنامه شامل. لرلئه شده ل   4ره نتایج  ن در جدول 

پر شنامه تو ط پا خ  111پر شنامه توزیع شده،  211لز مجموع . باشدقصد خرید  نالی  بیمه می

 111پر شنامه ناقص بودند و با حذ  لی  تعدلد لز پر شنامه در ن ای    21دهندگان دریاف  شد ره 

 . پر شنامه برل  لی  مطافعه مورد ل تباده قرلر گرف 

 مشخصات جمعیت شناختی. 1جدول
 درصد تعداد پاسخ دهندگان مشخصات

 جن ی 
 1/34 12 زن

 3/61 23 مرد

   

 1/12 12  ال 26-31

 13 21  ال 31-31

 14 31  ال 36-41

 3/11 23  ال به باال 41

 تحصیالت

 3/11 36 فی انس

 32 43 فوق فی انس

 1/11 16 درتر 

 وضعیت درآمد

 1/4 1 میلیون تومان 1رمتر لز 

 16 24 تومان 111میلیون و  1میلیون تا  1بی  

 3/12 22 میلیون تومان 2تا  111میلیون و  1

 61 21 میلیون تومان 2باالتر لز 

 1/2 4  ال 4تا  2میزان تجربه خرید 
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 درصد تعداد پاسخ دهندگان مشخصات

 1/6 11  ال 1تا  1 آنالین

 1/21 136  ال 1بیشتر لز 

تجربه خرید بیمه 

 آنالین

 11 11 متو ط

 3/43 61 زیاد

 1/46 11 خیلی زیاد

دالیل خرید بیمه 

 آنالین

 3/11 23   ان و  ریع ل  

 3/11 11 در   لنتخاب و دقیق برر ی

 1/16 21 بودنتر  لرزلن

 12 13 بیمه خرید در ریبی  لفزلی 

 13 21 باز  راغذ حذ 

 12 13 بیمه تمدید یاد ور 

 1/14 22  نالی  پشتیاانی

 نوع خرید بیمه

 11 11 بیمه  ت   وز 

 3/11 23 بیمه حولدث

 3/1 3 بیمه درمان

 12 13 بیمه شخص ثافث

 3/21 32 بیمه عمر

 36 14 بیمه م افرتی

 ها و نتایج  تجزیه و تحلیل داده. 1

ل تباده شده ل    (PLS-SEM)معادالت  اختار   از   لز تهنیک مدلها  برل  تجزیه و تحلیل دلده

و همهارلن  Hair طاق نظریه  . باشد مار  می از   ره به عنولن یک روش منا   در روش مدل

-و لرزیابی مدل  اختار  می گیر  لندلزهشامل دو مرحله لرزیابی مدل ها  ، تجزیه و تحلیل دلده(2116)

گیرد بنیاد  نافیزها  ماتنی در بر میها رل  ازهها   گویهها   ره ویژگی گیر  لندلزهلرزیابی مدل . باشد

در حقیق ، لفزلم لوفیه در لرزیابی یک مدل  اختار ، برر ی . (Hair et al., 2016)باشدمی SEMبر 

مورد ل تباده  لز جمله  ها    ن برل  نشان دلدن ل تحهام گویه گیر  لندلزهرولیی و پایایی مدل 

بار عاملی، رولیی، پایایی، میانگی  ولریانس ) گیر  لندلزهنتایج مدل  . زمای  مدل پیشن اد  ل  

 . نشان دلده شده ل   1در جدول ( ل تخرلج شده
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نتایج حاصل از بررسی بار عاملی، روایی، پایایی و میانگین واریانس استخراج . 1جدول 

 (AVE)شده 

 آلفای کرونباخ بار عاملی سواالت ها سازه
پایایی 

 ترکیبی
AVE 

 لدرلک شده ودمند  

PU1 641/1 

124/1 323/1 612/1 PU2 212/1 
PU3 163/1 

   وف  لدرلک شده

PEOU1 261/1 

312/1 224/1 313/1 PEOU2 341/1 
PEOU3 334/1 

 ش رت شرر 

PR1 213/1 

211/1 246/1 313/1 PR2 231/1 
PR3 213/1 

 قابلی  لطمینان

RE1 334/1 

332/1 232/1 321/1 RE2 242/1 
RE3 236/1 

 ریبی  لرتااط

RQ1 121/1 

311/1 361/1 616/1 RQ2 323/1 
RQ3 214/1 

 تجربه مصر  رننده

EX1 321/1 

133/1 313/1 132/1 EX2 612/1 
EX3 311/1 

 پا خگویی

RES1 212/1 

321/1 232/1 322/1 RES2 213/1 
RES3 311/1 

 دلن  مصر  رننده

CK1 313/1 

311/1 361/1 613/1 CK2 636/1 
CK3 233/1 

 توزیعها   رانال

DC1 331/1 

321/1 326/1 142/1 DC2 214/1 
DC3 331/1 

 Risk1 311/1 333/1 211/1 121/1 ری ک لدرلک شده
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 آلفای کرونباخ بار عاملی سواالت ها سازه
پایایی 

 ترکیبی
AVE 

Risk2 211/1 
Risk3 134/1 
Risk4 321/1 

 قصد خرید

PI1 312/1 

313/1 211/1 112/1 PI2 311/1 
PI3 331/1 

 

قابلی  لطمینان بارل    .با برر ی بارها  عاملی لنجام شد گیر  لندلزهشاخص، برل  مدل  لطمینان قابلی 

 ,.Hair et al)باشاد  1/1بخ  ل   ره مقادلر بد ا   ماده بااالتر لز      هریک  ولالت زمانی رضای 

بارل   . باشاند  مای  1/1هاا بااالتر لز    رنیاد تماامی شااخص    می مشاهده 1ول همانطور ره در جد.  (2013

در لرثار مطافعاات   فباا  رروناااخ و     . برر ی پایایی لز  فبا  ررونااخ و پایایی ترریاای ل اتباده شاد   

رنیاد،   می مشاهده 1همانطور ره در جدول . در نظر گرفته شده ل   1/1پایایی ترریای برلبر یا باالتر لز 

هاا بااالتر لز مقادلر    بد    مده برل  دو معیار  فبا  ررونااخ و پایایی ترریای برل  تمامی  اازه مقدلر 

برل  برر ی رولیی همگرل .  باشند می لز پایایی الزم برخوردلرها  بنابرلی  تمامی  ازه.  توصیه شده ل  

 1/1بایاد بیشاتر لز    AVEمقاادیر  هاا   مقدلر قابل قاول برل  تماامی  اازه  . ل تباده شده ل   (AVE)لز 

هاا   لرلئه شده ل  ، برل  رلیه  ازه 1همانطور ره در جدول .  (Fornell and Larcker, 1981)باشند

 . باشدمی 1/1بود ره باالتر لز مقدلر   تانه پیشن اد   313/1تا  132/1بی   AVEدلمنه  

. ل تباده شد (HTMT)در لدلمه برل  لرزیابی لعتاار لفترلقی لز  زمون ن ا  هتروتری  ا  مونوتری  

ها در درون همان  اختار بر متو ط  ها  شاخص ، ن ا  میانگی  هند ی هما تگیHTMT معیار

 رمتر HTMT مقدلر لگر. دهد می ن  اختار رل مورد برر ی قرلرها در درون هما ها  شاخص هما تگی

 به توجه با. (Hair et al.,2016)ل   دشدهییتألنعها ی   اختار دو لفترلقی بی  لعتاار باشد، 21/1 لز

 .لند گرفته تایید قرلر پژوه  مورد گیر  لندلزهتمامی معیارها  مدل ، 6 مده در جدول  د   به نتایج

 گونه به تولن ته ل   ن ایی مدل بنابرلی  .ل   برخوردلر منا ای برلزش لز گب  مدلتولن  می فذل

  .رند بیان رل متغیر رننده توصی   ولالت بی  رولبط منا ای
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 HTMTتجزیه و تحلیل معیار  .9جدول 

 

تجربه 

مصر  

 رننده

دلن  

مصر  

 رننده

ری ک 

لدرلک 

 شده

  وف  

لدرلک 

 شده

 ودمند  

 لدرلک شده

ش رت 

 شرر 

قابلی  

 لطمینان

قصد 

خرید 

 بیمه

پا خ

 گویی

ها رانال

 توزیع  

ریبی  

 لرتااط

تجربه 

مصر  

 رننده
           

دلن  

مصر  

 رننده

136/1 
          

ری ک 

 لدرلک شده
131/1 112/1 

         

  وف  

 لدرلک شده
114/1 132/1 314/1 

        

 ودمند  

 لدرلک شده
114/1 116/1 122/1 142/1 

       

ش رت 

 شرر 
142/1 114/1 133/1 161/1 132/1 

      

قابلی  

 لطمینان
126/1 134/1 124/1 141/1 123/1 142/1 

     

قصد خرید 

 بیمه
166/1 133/1 136/1 311/1 214/1 113/1 122/1 

    

 261/1 163/1 123/1 412/1 124/1 121/1 121/1 132/1 پا خگویی
   

ها   رانال

 توزیع
113/1 111/1 323/1 411/1 131/1 121/1 112/1 264/1 161/1 

  

ریبی  

 لرتااط
121/1 111/1 124/1 112/1 231/1 612/1 112/1 121/1 112/1 164/1 

 

 

 tو  مااره   p، مقاادیر  (PLSنتاایج بد ا   ماده لز    )عالوه بر  ضر ی  م یر ها  به منظور  زمون فرضیه

لرلئاه شاده    1نتایج برر ی فرضایات در جادول   . نیز مورد برر ی قرلر گرف  (Bootstrappingنتایج )

 . ل  
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 نتایج آزمون فرضیات .3جدول 
 نتایج pمقدار  tآماره  ضریب مسیر فرضیات

 تأیید 112/1 112/2 112/1 قصد خرید بیمه  ودمند  لدرلک شده : 1فرضیه 

 تأیید 112/1 114/3 234/1 قصد خرید بیمه   وف  لدرلک شده : 2فرضیه 

 تأیید 113/1 311/2 131/1 قصد خرید بیمه ش رت شرر  : 3فرضیه 

 تأیید 112/1 243/1 112/1 قصد خرید بیمه قابلی  لطمینان : 4فرضیه 

 تأیید 162/1 321/1 112/1 قصد خرید بیمه ریبی  لرتااط : 1فرضیه 

 تأیید 111/1 112/2 112/1 قصد خرید بیمه تجربه مصر  رننده : 6فرضیه 

 تأیید 116/1 211/1 142/1 قصد خرید بیمه پا خگویی : 1فرضیه 

 تأیید 114/1 411/2 111/1 قصد خرید بیمه دلن  مصر  رننده : 3فرضیه 

 تأیید 111/1 312/2 211/1 قصد خرید بیمه توزیع ها   رانال: 2فرضیه 

 تأیید 113/1 116/3 -311/1 قصد خرید بیمه ری ک لدرلک شده : 11فرضیه 
 

و  Hairهمانطور ره تو ط .لند با توجه به نتایج بد    مده تمامی فرضیات مورد تایید قرلر گرفته

در نظر گرفته  Bootstrap زمون ها   به عنولن نمونه 1111توصیه شده ل   تعدلد  (2111)همهارلن 

برل اس نتایج فحظه صبر .  نیز ج   تایید یا رد همه فرضیات ل تباده نمودیم tشده ل   و لز   ماره 

گیرد، به عنولن تعیی  رننده  یم ولقعی ره در  ن تحقیقات لینترنتی تو ط مصر  رنندگان صورت

لمروزه خریدلرلن قال لز خرید لطالعات زیاد  رل لز منابع . رند می عمل گیر  تری  مرحله در تصمیم

 ماتنی بر لینترن  ره بر رو  مصر  رنندگان صورتها   در پژوه . رنند می مختل  ج تجو

 .  باشدمی گیر  تصمیمگیرد، لی  مرحله به عنولن یک عامل تعیی  رننده در مرحله  می

در لی  پژوه  لثر  ه متغیر   وف  لدرلک شده،  ودمند  لدرلک شده و ش رت شرر  رل به عنولن 

دهد ها نشان مییافته.  ه معیار م م ج   نشان دلدن تأثیر مرحله صبر ولقعی بر خرید  نالی  برر ی شد

( 234/1)لدرلک شده با ضری  م یر ،   وف  ل تباده (112/1) ودمند  لدرلک شده با ضری  م یر 

و  Limها  بیشتری  تأثیر رل برخرید  نالی  دلرند ره با یافته( 131/1)و ش رت شرر  با ضری  م یر 

و همهارلن  Nguyen (2112) ،Wei و Ha ، (2112)و همهارلن  Rehman، (2116)همهارلن

(2113) ،Zhao  (2113)و همهارلن،Kim  و Park (2113) وMohamad  (2114)و همهارلن 

ش رت شرر  به عنولن یک معیار قدرتمند  (2114)و همهارلن  Mohamadدر مطافعه . همخولنی دلرد

ها  بیمه لز  نجا ره ب یار  لز شرر . د بر تصمیم به خرید بیمه عمر تأثیر بگذلردتولنعنولن شد ره می
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رننده تولند تأثیر زیاد  بر تصمیم خرید مصر در لیرلن دلرل  ش رت تقریااً مشاب ی ه تند، لی  لمر می

 . دلشته باشد

لمه برل  تعیی  تأثیر ها  فحظات ولقعی بر قصد خرید  نالی  در لدپس لز برر ی تأثیر هریک لز گام

ها  توزیع و ری ک لدرلک شده ج   برر ی در ضری  نبوک  ه موفبه دلن  مصر  رننده، رانال

ل تباده ولقعی لز وب به عنولن یک رانال توزیع خرید  نالی  نه تن ا به منابع خاصی نیاز . نظر گرفته شد

رود ره مصر  لنتظار می. رل دلشته باشند دلرد بلهه مصر  رنندگان باید دلن  و یا  ولد لینترنتی الزم

رنندگان با  طوح مختلبی لز دلن  درباره لینترن  و لهدل  خرید، لح اس متباوتی ن ا  به خرید لز  

مصر  رنندگانی ره  گاهی بیشتر  لز وب دلرند لحتماالً درک مثاتی لز . وب  ای  دلشته باشند

. تولند دلشته باشدخود تأثیر مثاتی بر خریدها   نالی  می توزیع دلرند ره به نوبهها   لبزلرها  رانال

تولند بر لفزلی  خریدها   نالی  تأثیر زیاد  توزیع میها   دلن  مصر  رنندگان ن ا  به رانال

ها  تولند به عنولن یک رلهی قدرتمند در فحظه صبر ولقعی در بی  شرر ها  توزیع میرانال. بگذلرد

ها  بیمه بر ها قال لز مرلجعه مشتریان به شرر ها بتولنند با ل تباده لز لی  رانالشرر بیمه باشند تا لی  

درک دقیق  نچه ره در طول تو عه فناور  و لینهه چگونه لینترن  و . رو   ن ا تأثیر بگذلرند

زمینه بیمه در گذشته تالیغات در . ها رل  تغییر دلده ب یار ولضح  ل  ها  هوشمند د تر ی به دلده تلب 

شد و بعد لز  ن به طور خاص به محصول و یا خدمات منتقل تو ط مصر  رنندگان مشاهده می

. رردندرردند و باید به فروشندگان بیمه لعتماد میها  بیمه مرلجعه میخریدلرلن به شرر . گردید می

با برر ی، ب تری  قیم ،  تولنند خودلمروزه دیگر نیاز  به لعتماد به لی  متخصصان نی  ، خریدلرلن می

. محصول و یا خدمات بیابند به عنولن یک متخصص عمل رنند و  پس یک تصمیم  گاهانه بگیرند

رنند بپذیرند، زیرل  ن ا درباره خریدلرلن بیمه مجاور نی تند قیمتی رل ره فروشندگان به  ن ا پیشن اد می

در لی  روش .د نظر رل خریدلر  رنندتولنند محصول مورلند  ن ا میقیم  ولقعی تحقیق نموده

ها  بیمه لبزلرها  الزم رل در لختیار دلرند تا ضم  خرید  نالی  بیمه تصمیم مشتریان رل نیز  شرر 

تر  شود و ر   و رارها شبا با پشتیاانی لز لی  لبزلرها، لرلئه محصوالت ب تر می. ب اود بخشند

ها  موفق ر   و ند، در حافی ره شرر شوها  ضعی  با مشهل روبرو میشرر . گردد می

بازلریابان نیز . رنندرند و مشتریان در تحقیقات خرید  گاهی بیشتر  ر   میرارشان رونق پیدل می

 ن ا باید در فحظه صبر ولقعی در  نجا حضور . باید به مشتریان برل  ر   لطالعات بیشتر رمک رنند

وم لز راربرلن پشتیاانی رنند تا به لیجاد فحظات ولقعی دلشته باشند و لز طریق فحظات لول و دوم و 

ولقعی به منحصر به فرد بودن و لهمی  هر  لصطالح فحظات. لندلزها  جدید رمک رنند برل  چشم



 

 222 

بنابرلی  بنیاد و ل اس رضای  مشتریان و . رندبرخورد بی  مشتر  و لرلئه دهنده خدمات تأرید می

هایی همچون تمررز بر تولند بر رو  ل ترلتژ  می ولقعی حظاتدر صنع  بیمه ف. ریبی  خدمات ل  

در خرید  نالی  . مشتر ، تشویق ری ک پذیر ، تبویض لختیار بیشتر به مدیرلن لرشد تأثیر دلشته باشد

ها  بیمه لوفی  فحظه برخورد بی  مشتریان و لطالعاتی ره به صورت  نالی  درباره محصوالت شرر 

بنابرلی  م م ل   تا . گیردر رلی لز شرر  بیمه در که  مشتر  شهل میرنند، تصویدریاف  می

 . تولند دلشته باشد می بر نگرش مشتریان تأثیر مثاتی ولقعی لطمینان حاصل شود هر یک لز فحظات

شدن تاادل فیزیهی محصوالت و خدمات بی  خریدلرلن و تر  توزیع نیز باعث   انها   رانال

تولنند محصول و یا خدمات یک شرر  ها  توزیع مشتریان میطریق راناللز . فروشندگان شده ل  

ها  توزیع پردلخ  و لنتقال مافهی  رانال.  بیمه رل لنتخاب، خریدلر ،  بارش دهند و دریاف  رنند

ها  رانال توزیع شامل عولملی همچون لنتخاب یک برند، ویژگی. یک محصول رل ب اود دلده ل  

تولند تأثیر باشد ره میر ی به محصول خریدلر  شده و خدمات پس لز فروش میلنجام پردلخ ، د ت

ها  بیمه ها  توزیع، شرر با توجه به لهمی  رانال. خرید دلشته باشد گیر  زیاد  در فر یند تصمیم

توزیع عولملی همچون لمنی  پردلخ ، د تر ی  ریع مشتریان به ها   باید در هنگام ل تباده لز رانال

 . ات خریدلر  شده،  خدمات پس لز فروش رل بیشتر مد نظر قرلر دهندخدم

تولند بر ضری  نبوک خرید  می باشد رهری ک لدرلک شده نیز به عنولن یهی دیگر لز عولمل م م می

نتایج لی  پژوه  نشان دلد ره ری ک تأثیر منبی قابل توج ی در .  نالی  تأثیر زیاد  دلشته باشد

تولند بر ری ک لدرلک شده مشتریان  می لز جمله عولملی ره. مصر  رننده دلرد لهدل  خرید  نالی 

تأثیر بگذلرد شامل عدم تولنایی مصر  رننده ن ا  به لرزیابی ریبی  محصول، عدم تماس شخصی با 

و همهارلن  Weiهایی همچونها  با پژوه لی  یافته.  فروشنده، تغییر رانال  نتی به لفهترونیهی ل  

ریبی  خدمات، قیم  یا ش رت لدرلک شده . همخولنی دلرد (2114)و همهارلن  Chiuو   (2113)

 . عولمل موثر بر ری ک لدرلک شده باشد ممه  ل   به عنولن یهی دیگر لز

 گیری نتیجه. 9
لینترن  باعث یک لنقالب بزرگ در لصالح و ب اود لطالعات شد ره نه تن ا مصر  رنندگان به همه 

ها  هوشمند ها  تجار ، در هر زمان و هر مهان با ل تباده لز تلب نوع لطالعات درباره لنولع نام

تولنند لز طریق محتول  توفید شده تو ط راربر تح  تأثیر نظرلت  ن ا د تر ی دلشته باشند، بلهه می

دهد ره پس لز قرلر گرفت  در ها  لرتااطی جدید رل به طور دلئم تغییرمیلی  محیط رله. قرلر گیرند

معرض محرک لز جمله تحقیق درباره محصوالت تو ط مصر  رنندگان لز طریق موتورها  ج تجو، 
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به نام فحظه ل   قال لز مرلجعه به محصوالت پدیده... ها  لجتماعی وها  ر انه  ها   نالی ، پفیلم

پژوه  حاضر برل اس مدل فحظات ولقعی با ل تباده لز نظرلت .  ورد می صبر ولقعی رل به وجود

لنجام گرف  تا لند  دلنشجویان و ل اتید دلنشگاه  زلد ولحد ت رلن مررز ره تجربه خرید  نالی   دلشته

لی  پژوه  یهی لز . رل مورد برر ی قرلر دهیم گیر  می  ن ای مرلحل تغییر یافته در فر یند تصمیمله

باشد ره تو ط محققان لنجام شده در لیرلن می (MOT)ها درباره مدل فحظات ولقعی لوفی  پژوه 

مرحله در تری  پس لز برر ی نتایج بد    مده در لی  پژوه  فحظه صبر ولقعی به عنولن م م. ل  

شناخته شد و در فر یند خرید  نالی  لز بی  تمام  گیر  ها  خرید  نالی  ج   تصمیمهمه بخ 

باشد  و به عنولن م م تری  مرحله در بی   ایر بخش ا  مورد برر ی دلرل  لهمی  قابل توج ی می

خرید  گیر  میملی  مرحله بین  بیشتر  رل درباره فر یند تص. مصر  رننده ل   گیر  مرلحل تصمیم

 . نماید نالی  تو ط مصر  رنندگان در محیط لرتااطی لمروز  لیجاد می

ولقعی نیز در  تولند با  ایر متغیرها  مرتاط با مدل فحظاتمدل مب ومی لرلئه شده در لی  پژوه  می

ید خر گیر  تولن بین  بیشتر  درباره فر یند تصمیم می به لی  ترتی . ها  دیگر گ ترش یابدبخ 

 تولن مدل فحظاتبرل  تحقیقات بیشتر می. مصر  رنندگان در محیط لرتااطی  نالی  ر   ررد

ولقعی رل در رلبطه با لوفوی  برند، قصد تغییر برند، وفادلر  مشتر  و موضوعات مدیریتی لز جمله 

 . شهای  مشتر  مطافعه نمود
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های  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری» زندگی
 

 2ح ینعلی بختیار نصر باد     1م عود بادی 

 چکیده

ها   ها  زندگی، جدل  لز موفبه ها  زندگی و لفزلی  ضری  نبوک بیمه بخشی لز مولنع خرید بیمه

ها  خرد همچون متغیرها  جمعی   ها  لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگی و متغیر رالن لز جمله متغیر

بنابرلی  پژوه  .  ازد ها  زندگی رل متاثر می ها  شناختی ل   ره رفتار خرید بیمه شناختی،  وگیر 

ها  زندگی  گذلر بر تصمیم و لنتخاب بیمه ها  شناختی تاثیر حاضر با هد  شنا ایی و تایی   وگیر 

ها لز طریق  دلده. رویهرد پژوه ، ریبی و رهیاف  تحقیق تحلیل محتول  عرفی بود. لنجام گردید

گیر  نظر  لز بی   رننده منتخ  با  ازورار نمونه مشارر  22ها  نیمه  اختاریافته با  مصاحاه

ها  زندگی  ها  فروش بیمه ل  ها  زندگی، رارشنا ان صدور و حرفه گذلرلن فعلی و بافقوه بیمه بیمه

لعتاار . بند  گردید وفهرردن، ردگذلر  و مق  ور  گردید؛  پس با ل تباده لز رویهرد ویرلی  جمع

ها و فر یند با موضوع پژوه ،  پژوه  لز طریق لجرل  نظامند فر یند تحقیق لز قایل میزلن تنا   دلده

ها، ح ا ی  پژوهشگر، راربردپذیر ،   ور  دلده ، لنتخاب مضمون، رویهرد جمعگیر  روش نمونه

پذیر  پژوه  نیز با برر ی میزلن تولفق در  قابلی  لعتماد و لنتقال. ها محقق گردید منطق و ژرفا  یافته

ها  تحقیق دربردلرنده  یافته. تایید گردید( 13/1ضری  )رد گذلر ، با ل تباده لز فرمول راپا  روه 

ها  زندگی در  گذلرلن بیمه گذلر بر رفتار خرید بیمه ها  شناختی تاثیر شنا ایی و تایینی لز  وگیر 

هنی، تاثیرلت لح ا ی، لرزیابی لرزش و تاثیرگذلرها  لجتماعی طاقه لیرلن، در چ ار بخ  میانارها  ک

بند  و تایی  گردید و پیشن ادلتی ج   غلاه بر لی  مولنع به منظور لفزلی  ضری  نبوک و تو عه 

 .ها  زندگی لرلئه گردید بیمه

بوک، ها  زندگی، ضری  ن رفتار خرید، لقتصاد رفتار ،  وگیر  شناختی، بیمه :کلیدی واژگان

 تحلیل محتول  ریبی
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 مقدمه. 8

هاا  زنادگی در    ها  زندگی در  طح لجتماعی و فرد ، ضری  نبوک بیمه و منافع بیمهها  علیرغم مزی 

و  ا م  ( درصاد ج اان   33/3در مقای ه باا ضاری  نباوک    )صدم درصد  23/1حدود  2111لیرلن در ال 

( میانگی  ج انی 4/14در مقای ه با   م)درصد 2/13توفید  رشور تن ا  بیمه حقها  زندگی لز رل  بیمه

ها  زندگی مرتاط با عدم شناخ  باازلر   بخشی لز عدم تو عه شای ته بیمه. (Sigma, 2018)بوده ل  

ها حاری لز لنحرل  رفتار مصر  رنندگان  پژوه . ها  زندگی ل   هد  و به ویژه رفتار خرید بیمه

ه مطلوبی  مورد لنتظار به عاارت دیگر نظری. مافی و بیمه لز رفتار تمام عقالیی ل  ها   گیر  در تصمیم

، ره فرد رل رنشگر  خود گاه، با لطالعات رامل و منابع نامحدود زمان و لنارژ  در باازلر رقابا     ...و 

ها  زندگی با توجه به ماهی  دیریااب و   دلند، در تایی  رفتار خرید مصر  رننده به ویژه بیمه رامل می

بخشی لز لیا  نااهمترلز    . (Ranyard and McHugh, 2012)پیچیده محصول، توفیق چندلنی ندلرد

ها، لرزش ها، باورهاا و لدرلراات فارد در     در دنیا  ولقعی مرتاط با نگرش ها  لفرلد رنشی ها یا بی رن 

دلدها یا به طور رلی فر یندها  شناختی ل ا  راه در درون و کها  لن اان رخ      ها و رخ خصوص پدیده

 گاااااذلرد مااااای گیااااارد و هااااام بااااار  ن لثااااار   دهاااااد و هااااام لز محااااایط لثااااار مااااای   مااااای

(Camerer, Loewestein and Prelec, 2004) .  هاا  موجاود، رفتاار     با لی  حال برل ااس دلن اتنی

رالن و خرد ها   لز موفبهل   رولنشنا ی در زمینه -ها  زندگی به عنولن یک فر یند شناختی خرید بیمه

 .برر ی نشده ل  

لن ان ج   ر   معرف  و شناخ  لز فر یندها  شناختی هر چند یک  ازورار حیاتی در درون 

ها، پی   ها  دریافتی لز حولس پنج گانه ل   لما گاهی به دفیل محدوی  ج ان بیرون و تب یر دلده

ها، ل تباده لز میان برها و عدم خود گاهی یا عدم تمایل به صر  هزینه و زمان، دچار  وگیر   فرض

انشی و ش ود، رفتار فرد رل متاثر و هدلی  گردد و در رنار لح ا ات و عولط ، رفتارها  ته می

ها هم در  طح  یا   گذلر  و هم در  طح مدیری   بنابرلی  شناخ  لی   وگیر . نمایند می

گذلر ، ترفیع و  یابی، طرلحی محصول، قیم  ها  بیمه در بخ  بند  بازلر، موضع بازلریابی شرر 

ها  زندگی  ری  فروش و نمایندگان فروش بیمهتوزیع و تدوی   میخته لرتااطات بازلریابی و هم مدی

با . ها  زندگی در رشور لیبا رند تولند نق  باالیی در تو عه بیمه ب یار رار از و رلهگشا ل   و می

لی  مقدمه پژوه  حاضر به دفیل مغبول ماندن مااحث رفتار  در حوزه پژوه  و لجرل  صنع  بیمه، 

ها  زندگی لنجام گردید و  شناختی در رفتار خرید بیمهها    با هد  شنا ایی، تحلیل و تایی   وگیر

دهی و هدلی  رفتار مصر  رننده در حوزه بیمه بویژه بیمه زندگی   ن رل به عنولن عامل م می در شهل
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بر ل اس  اختار مقافه، لبتدل ماانی نظر  و پیشینه مااحث لقتصاد رفتار  به طور عام و . تایی  نمود

ها  زندگی به طور خاص لرلئه و  پس روش  ی در حوزه خدمات مافی و بیمهها  شناخت  وگیر 

مدیریتی ها   گیر  و دالف  در بخ  پایانی مقافه بحث و نتیجه. گردد ها لرلئه می تحقیق و تحلیل دلده

 .زندگی لرلئه خولهد شد  ها  گرلن و فروشندگان بیمه گذلرلن، بیمه ا  یموضوع پژوه  برل   

 ی و پیشینه تحقیقمبانی نظر. 1

، با لشاره به 1خریدن، دلشت  و شدن : رننده  االمون و همهارلن در فصل یک رتاب رفتار مصر 

رننده به عنولن تعاملی پویا بی  عاطبه، شناخ ، رفتار و رخ  لز رفتار مصر ( 1221) 2تعری  بن 

لز رفتار ( 2111) 3و لف ون ل  زندگی و تعری  پیتر ماادفهها   دلدها  محیطی در رل تا  لنجام جناه

رننده  ها و لح ا ات تجربه شده در هنگام خرید و مصر ، رفتار مصر  رننده به عنولن لندیشه مصر 

دلند ره لفرلد در موقع لنتخاب، خرید، ل تباده و رنارگذلر  محصوالت، خدمات  رل شامل فر یند  می

رنند و بر ماهی  پویا رفتار و مصر   میو تجربیات در رل تا  لرضا  نیازها و تمایالت خوی  طی 

 ,Solomon, Russell-Bennett and Previte)نماید رننده به مثابه یک رنشگر لجتماعی تارید می

2019). 

لز رویهردها، . و نظریات مختلبی لرلئه شده ل  ها  رننده، رویهرد ها، مدل در  یر تطور رفتار مصر 

هایی همچون نظریه لن ان لقتصاد  و نظریه مطلوبی  مورد لنتظار نیومان و  دیدگاه ا و نظریه

ها و رفتارها  لن ان رل عقالیی، ح ابگرلنه و معطو  به هد   گیر  ره تصمیم( 1244)مورنگ ترن

 (Brighetti, Lucarelli and Marinelli, 2014)رردند بیشینه رردن مطلوبی  یا نبع لقتصاد  قلمدلد می

گیر  لقتصاد  تو ط رانم  و تور هی، با لرلئه نظریه  تا تردیدها  لیجاد شده در دیدگاه تصمیم

در مقای ه با ( تابع لرزش)ود و زیان لز نقطه مرجع گیر  لفرلد رل برل اس لنحرل    دورنما ره تصمیم

پذیر  در دلمنه  و متضم  ری ک گریز  لفرلد در دلمنه  ود و ری ک( تابع مطلوبی )لرزش ن ایی 

 .(Kahneman et al., 1979) دلند زیان می

، 2114؛ ریمور و همهارلن، 2111فوون تای ، )تحقیقات لخیر در حوزه لقتصاد و بازلریابی عصای

رویهردها  ل  لز  به عنولن نمونه( Brighetti et al, 2014نقل لز  2113؛ ریمور،  2111ر تیهینی، 

ها  صرفا  ره ورل  لندیشهو لن انی ل    (Muradoglu and Harvey, 2012)شناختی، رولنشناختی

ها وقایع، خطاها   عقالیی و ماد ، به نق  شناخ  لعم لز لدرلرات، ش ود، یادگیر ، تب یر و لرزیابی

                                                                                                                         
1. Buying, Using and Being 

2. Bennett 

3. Peter and Olson 
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ها  رولنشناختی  رولنشناختی لز جمله عولط  و لح ا ات، شخصی ، لنگیزهها   ، و متغیر....لدلرری و 

 ,Reimann and Bechara, 2010; Rick)دلزدپر ها  زندگی می ل  بر خرید بیمه و رفتارها  تهانه

شخصیتی تهانشی در مقای ه ها   ها نشان دلده ل   ره لفرلد با ویژگی ؛ به عنولن نمونه پژوه .(2011

 شوند گیر  دچار  وگیر  می با دیگرلن، بیشتر لز فر یندها  عاطبی متاثر و در تصمیم
 (Franken et al., 2008) 
ها  بازخورد و  ها، رفتارها  نه فزوما عقالیی، تاثیرلت لجتماعی، زنجیره دنیا  لمروز، دنیا  رژگزینی

گیر  پیجیده ل   ره صرفا با  ها  مختل  و محیط و شهل دهنده محیط تصمیم تعامل بی  بخ 

ها  متعارض با دنیا  ولقعی قابل  ها  لقتصاد  رال یک ماتنی بر متغیرها  معدود و پی  فرض مدل

 ها  لقتصاد رال یک مبروض به عاارت دیگر رفتار بشر  نچنان ره در مدل. پی  بینی و تایی  نی  

چشمگیر در علوم شناختی و عصای، هنوز مغز جعاه ها   بود  اده و  ررل   نی   و علیرغم پیشرف 

لح ا ات، عولط  و .  یاهی ل   ره فر یندها  کهنی دلخل  ن به  ختی قابل توضیح ل  

هیجانات و نق   ن شهل دهی به رفتار نیز در تحقیقات ب یار  تایید گردیده ل  ؛ بنابرلی  لقتصاد 

فتار  رل به عنولن لمتزلجی لز لقتصاد رال یک و رولنشنا ی، عالوه بر ولرد نمودن تاثیرلت شناختی، ر

رننده، برل  تایی  رفتار ولقعی رنشگرلن،  ها  رفتار مصر  رولنشناختی، لجتماعی در تحلیل و مدل

تاثیر  ن رل بر ها  شناختی رل در بط  تصمیمات روزمره و م م زندگی بشر شنا ایی و  موضوع  وگیر 

 . لند رفتار مصر  رننده تایی  نموده

گر یک  ر  لنحرلفات لز رفتار تمام عقالیی ل   و رفتار خرید  تصمیات ولقعی بیمه زندگی نیز نمایان

 ,Ranyard and McHugh)بیمه، متضم  مدیری  لح ا اتی لز قایل نگرلنی، پشیمانی و زیان گریز 

 Brighetti, Lucarelli and)خافصها   مختل  ری کها   عاطبی در برلبر گونهها   ، پا خ(2012

Marinelli, 2014) و متاثر لز تعامل فر یندها  کهنی و شناختی لفرلد(Camerer, Loewestein 

and Prelec, 2004) گیر  بنابرلی  در عمل، تصمیم. محیطی و موقعیتی ل  ها   ل  لز متغیر در زمینه 

ل ، بلهه بر مانا  نیازها   ها  بیمه مافی پوش ها   ها  زندگی نه صرفا بر مانا  لرزیابی خرید بیمه

ها  شناختی  لز  وگیر  ها و لح ا ات و متاثر شده خانولر، لنتظارلت لجتماعی، نگرش ولقعی یا لدرلک

 .(Campbell et al., 2014)گردد لتخاک می

 2در مقای ااه لز  ی ااتم  1علاا  ل ااتباده لز میانارهااا  تصاامیم،  اا وف  و رلحتاای ل ااتباده لز  ی ااتم  

، فرد بر ل اس تجربیاات گذشاته،   1در  ی تم . گیر  معرفی شده تو ط تور هی و رانم  ل   تصمیم

نمایاد در حاافی راه     خریاد مای   گیار   ش ود، گاهی ناخود گاه و بعضی لوقات عادت لقدلم باه تصامیم  

و م تلزم دلن ، ج اتجو، تبهار، لنتخااب و     گیر  ،  ی تم پردلزش منطقی و فر یند  تصمیم2 ی تم 
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عالوه بر تمایال کلتای بشار در ل اتباده لز رله اا    اان و       . و نتجیتا  خ  و دشولر ل   گیر  تصمیم

گیار    درگیر نشدن در فر یند تبهر، در ب یار  لوقات عدم د تر ای باه لطالعاات الزم بارل  تصامیم     

 دهاااد عقالنااای و فر یناااد  ی اااتماتیک، لفااارلد رل باااه ل اااتباده لز میانارهاااا  کهنااای  اااوق مااای     

(Tversky and Kahneman, 1974). 

گردد،  ها  زندگی کرر می شناختی تشریح و مصادیقی لز  ن در بیمهها   در لدلمه تعدلد  لز  وگیر 

 .گردد و جمع بند  لرلئه می گیر  ها و ن ایتا نتیجه  پس روش پژوه ، تحلیل دلده

 اکنون گرایی

ل  خود به  م  لرنون تورش دلرند و به  گیر  دوره ، لفرلد در تصمیم1بر ل اس  وگیر  لرنون گرلیی

زمانی، نرخ ترجیح زمانی  ن ا در طول زمان ثاب  نی   به لی  معنی ره نرخ ترجیح دفیل نا ازگار  

به همی  . زمانی بی  لرنون و یک دوره بعد ب یار بیشتر لز نرخ ترجیح بی  دو دوره متولفی در  ینده ل  

بعد ها   ورهلندلز تا د دفیل لفرلد متاثر لز لی   وگیر ، تمایل به مصر  بیشتر در زمان حال و تعویق پس

گرلیی خود ناشی لز  لرنون. رمتر لز  طح ب ینه ل   لندلز پسدلرند؛ بنابرلی  در لی  وضعی   طح 

 ها  دریاف   برل  قو حاتیترج دلشت  به مردم  یگرلتنزل هذفوفی به .  وگیر  تنزیل هذفوفی ل  

 باشند هترینزد حال زمان به پردلخ  دو  یل هرچه و شاره دلردل رترید ها  دریاف  با  هیمقا درتر   فور

به عاارت دیگر لرزش کهنی مصار   تی به دفیل  .(Sigma, 2013)ابدی  یم  یلفزل لی  تمایل

گردد ره منجر به مصر  بیشتر  محدودی  در شناخ   ینده رمتر لز مصر  در زمان حال لرزیابی می

 .لنجامد در زمان حال به هزینه مصر  در  ینده می

 بیش اطمینانی

لز جمله تاثیرگذلرها  لح ا ی ل   ره به تمایل مردم به رم بر ورد لحتمال وقوع و  2بی  لطمینانی

. و تجربه نشده در زندگی مانند مرگ لشاره دلرد( در  طح شخص)پیامدها  رخ دلدهایی با تولتر پایی 

یهی دیگر لز . ها  روزمره نی   به ویژه در لفرلد جولن مااحث مرتاط با مرگ و میر لز لوفوی 

، در طول زمان، لفرلد تمایل 3ودها   وگیر  بی  لطمینانی، لی  ل   ره به دفیل  وگیر  د تر ینم

 .(Brown, 2007) به لطمینان بی  لز حد ن ا  به باورها  قالی خود دلرند

                                                                                                                         
1. Present Bias 

2. Over confidence 

3. Availability Bias 
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 بندی قالب

گردد به  ره چیزها لرلئه میل   به لی  معنی ل   ره مردم با توجه به شهل و نحوه 1بند   وگیر  قاف 

ها  زندگی به شهلی ره رلبطه منبی با مرگ و  قاف  بند  بیمه. دهند ها  متباوتی نشان می  ن ولرن 

ل  رلید   گذلر رل لز درک و لرزیابی مرگ خود منحر  رند لیده بیمهمیر رل رم رنگ نماید و توجه 

بیمه زندگی رل باید فرلتر لز یک پوش  و پشتیاان در مولقع فاجعه دلن   و  ن رل . گرلن ل   برل  بیمه

 .بند  ررد جامع قاف  گذلر   رمایهلندلز و  به عنولن یک لنتظام مافی و یک طرح پس
 

 سوگیری حفظ وضع موجود 

 در دشولر یکهن ندیفرل در نشدن ریدرگ به لیتما  یهمچن و نهیهز ،زمان لطالعات، پردلزش  یمحدود

 شهل رل 2موجود وضعحبظ   ری وگ  و لجتناب لز پذیرش م هوفی  تصمیمات جدید، ریگ میتصم

 عنولن به مولرد یبعض در حال  یل با گردد یم مطرح یشناخت  خطا کی عنولن به هرچند ره دهد یم

 ، ریپذ دگرگون ای موجود وضع  ری وگ .لنجامد یم بخ   یرضا ماتیتصم به  ش ود بر انیم کی

 رییتغ هر ههیصورت به ل   مرجع  یموقع کی عنولن به یفعل یمش خط گرفت  نظر در به لیتما گر انیب

در مورد  یلح ا  حیترج کیموجود به عنولن  وضع  ری وگ. دی  یم ح اب به ضرر کی هیپا خط لز

 ریز  یماندن در وضع  برل ییعقال غیر ماتیدر لقتصاد ممه  ل   منجر به لتخاک تصم یفعل  یوضع

  ری وگ لز یلشهاف برند  وفادلر ،یمیقد  هاطرح حیترج فرض، یپ  هانهیگزلنتخاب . شود نهیب 

 (.Masatlioglu and Uler, 2013 cited in Dean et al, 2017) ل   موجود وضع
 

 اتکا به پیش فرض

  ل ناه یگزفعال باه   رییتغ  در صورت عدم تالش برل تایل   ره ن ا ل  نهیگز، ترجیح 3فرض لتها به پی 

فارض باه عناولن نقطاه مرجاع        یبر نق  پا   ری وگ  ها لز مدل یبخ  لعظم. شود یلنتخاب م ،گرید

. (     ,Dean, Kıbrıs and Masatlioglu)  اازند  یرل دگرگون ما  جاتیلند ره ترج متمررز شده

گیر  ل   و لغل  بر  یک توجیه برل  لثر گزینه پی  فرض  طح باال  لینر ی لفرلد در فر یند تصمیم

 لناااد رنناااد رااه در گذشااته وضاااع یااا بااه راااار گرفتااه شااده       فرضااای لتهااا ماای   مبروضااات پاای   

                                                                                                                         
1. Framing Bias 

2. Status Quo Bias 

3. Reliance on Defaults 
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 (Campbell et al., 2014). گذلر  شارر  بیماه    هد  بیمه حقگذلرلن ممه  ل    برل  مثال بیمه

شود رل تا پایان قرلردلد دناال نماید؛ یا لگر لز لبتدل نرخ لفزلی   ره لبتدلئا تو ط رارشناس بیمه توصیه می

شود غافاا تا پایان قرلردلد بار همای     گذلر پیشن اد درصد به عنولن پی  فرض محصول به بیمه 21 االنه 

 .دهد منولل لدلمه می

 بینی سوگیری خوش

 جینتا لحتمال بر ورد رم و رو  یپ دفخوله جینتا لحتمال بر ورد  یب به  یگرل ،ینیب خوش  ری وگ

  دلرل رالن و خرد لقتصاد در بلهه   ین یفرض  ری وگ کی صرفا خطا،  یل. ل   ندهی  مطلوبنا

 ها،  پ ل تارت گذلر   رمایه چون  مولرد ،ینیب خوش  ری وگ مثال  برل. ل   یعمل قیمصاد

  لز برتر یناش ینیخوش ب  ری وگ. ردیگ یم بر در رل امغلد ماتیتصم و  گذلر هی رما رفتار

 ،ییعقالها   ندیفر . ل    بشر یل تدالف  تمیبه عنولن دوگانه   یعقالئ ندیبر فر  یجانیه  ندهایفر 

  کیلدرلک لز ر ،یجانیه  ندهایفر ره  یصورترند در  در مورد لقدلمات رل دناال می  ریگ میتصم

گذلر بر  ریلز عولمل م م تاث یهی. شود یم ینیخوش ب  ریرهگذر دچار  وگ  یدهد و لز ل می شهل رل

طور تولند به  می فردها   ییباور ره تولنا  یبه ل  یگرل یعنیتوهم رنترل ل    ،ینیب خوش  ری وگ

 گرید عولمل لز زین م ارت و دهیپد با یی شنا. گذلرد ریرخ دلدها رل رنترل و بر  ن تاث جیماهرلنه نتا

 .(Bracha and Brown, 2012) ل   رنترل توهم رننده جادیل

 سوگیری دسترسی

 در شتریب( ید تر ) ظ ور و بروز با ییرخدلدها لحتمال بر ورد  یب به لیتما وگیر  د تر ی، 

ها  رخدلد یلح ا  و یعاطب بار ای معمول غیر  یبیر الت یخاطر بودن تازه لز تولند می ره ل   حافظه

 خطر  ن با مولج ه در رل خودها    کیر ونددیپ یم وقوع به  رخدلد ره یهنگام مردم. ردیپذ ریتاث

 زفزفه کی حدوث لز پس  شتریب لمولل مهیب دیخر به  شتریب لیتما مردم مثال  برل. ندیمان یم یابیلرز

به شرح  طور رلی قولعد لقتصاد رفتار  رل در چ ار طاقه بزرگتر به .(Campbell et al., 2014)دلرند

 .(Campbell et al., 2014)لند بند  ررده ، د ته1جدول 
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 قواعد اقتصاد رفتاری (.8)جدول
 ارزیابی ارزش برهای تصمیم میان

ها، تمررز بر  فرض ها  ن ای، لتها بر پی  لنتخاب

ها   ها، ح ابدلر  کهنی، قولعد  رلنگشتی، گزینه خصیصه

 تصمیمی، قاف  بند  م لط، بی

ها  غلط، لثر برخوردلر ، تنزیل  حق لنتخاب، فنگر، زمینه

 لفزودنهذفوفی، را ت  با 

 تاثیرات اجتماعی تاثیرات احساسی

گریز ، ت  یل  گریز ، م تثنی رردن ری ک، زیان ری ک

 ل  گرم و  رد، خود رمهها   رنترفی، وضعی  خود

مافی، تقل ، لثر همرنگی، لثر /ها  لجتماعی دلمنه

 (دهی خط)دهی پذیر ، عالم  تطایق

 

رنندگان لز میان برها  کهنی  مصر . تصمیم ه تندبرها   طاقه لول لز قولعد لقتصاد رفتار  میان

ف م لی  میانارها . رنند تصمیم در تی ل   رهنمون شود رنند تا  نان رل به  نچه لح اس می ل تباده می

همانطور ره . گیر  صحیح یار  ر انند رنندگان رل در تصمیم رند تا مصر  رمک میها   به شرر 

ها، ح ابدلر  یا  ن ای، تمررز بر خصیصهها   ها، لنتخاب فرضدهد لتها بر پی   ، نشان می1جدول 

، تعریبی لجمافی لز 2جدول .  یند می   لز جمله میانارها  تصمیم به ح اب ح اب ا  کهنی و قاف  بند

برها  کهنی، فزوم قاف  بند  بیمه زندگی به  مثافی لز میان. هر ردلم لز لی  میانارها  لرلئه دلده ل  

. میر محصول منحر  گردلند و منبی مرتاط با مرگها   گذلر رل لز جناه توجه بیمهشهلی ل   ره 

رنند ره  می بند  کهنی، مردم منابع مافی خود رل به شهلی طاقهها   برل اس قاعده ح ابدلر  یا ح اب

نی به به دیگر  خ  لفرلد منابع مافی خود رل به طور که. دهند چگونگی لدرلک میزلن پول معینی رل تغییر 

بیمه، بخشی مصار  روزلنه، تبریح و غیره ل   دهند؛ برل  مثال بخشی بر مصار  مختل  تخصیص می

، بنابرلی  وقتی به فحاظ کهنی مالغ قابل قاول برل  هزینه بیمه  ق  خود رل پر ررد فرد به  ختی ....

تولنند با  گرلن می ی  بیمهبنابرل. حاضر به بردلش  لز منابع معطو  به مصار  دیگر برل  خرید بیمه ل  

ها  کهنی، بیمه زندگی رل نه صرفا به عنولن پوش  حولدث،  بند  و ح اب توجه به  وگیر  قاف 

به عنولن مثافی دیگر در .بند  نمایند مصر  رننده، قاف  گذلر   رمایهبلهه به عنولن مهمل پرتبو  

نامه بیانجامد؛ بدی   تولند به بازخرید بیمه ها  ن ای می موضوع بازخرید بیمه زندگی،  وگیر  لنتخاب

ها  محصول و  ها و گزینه گذلر در عوض لنجام یک لرزیابی جزء به جز لز همه پوش  معنی ره بیمه

ل  یا مافی دیگر مقای ه و  ن رل با محصوالت بیمه،  نامه بیمهلرزیابی لرزش کلتی و عملهرد  

بانه گذلرلن یک لح اس لرزش منص لز بیمهبنابرلی  به دفیل لینهه تعدلد  لندری . رند گذلر  می لرزش
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 نامه بیمهلز قرلردلد بیمه زندگی دلرند ممه  ل   دچار  وگیر  شناختی شوند و تصمیم به بازخرید 

 .بگیرند

در لرزیابی یک . لرزش یک مب وم ن ای ل  . د رفتار  لرزیابی لرزش ل  طاقه دوم قولعد لقتصا

برل  . رنند عقالیی ل تباده می غیر ها  و مباهیم محصول یا خدم ، مصر  رنندگان معموال لز مقیاس

ها  لرزش، لغل  ماتنی بر مولج ه لوفیه با قیم ، مقای ات نامربوط  مثال بول طه فنگر لندلخت ، لرزشیابی

در تنزیل هذفوفی، مصر  رنندگان به میزلن قابل توج ی لرزش . دهد معی  رخ میها   یژگییا و

رنند ره منجر به مصر  بیشتر در زمان حال به هزینه  مخارج و خریدها   تی رل رم لرزیابی می

ها  طاقه لرزیابی لرزش، شامل حق  ها لز  وگیر  دیگر مثال. شود مصار  رمتر در  ینده می

بعنولن مثافی لز  وگیر  فنگر . ، لثر برخوردلر  و را ت  بول طه لفزودن ل  (ایل به  زلد تم)لنتخاب

در موضوع بیمه زندگی میتولن به لرزیابی لفرلد لز ری ک مرگ و میر خود ( لیجاد نقطه مرجع)لندلخت 

 تی و شود قادر لفرلد به تنزیل صحیح وضعی   بر مانا  وضعی   المتی فعلی نام برد ره باعث می

در تحقیقات خود چنی  یاف  ره نحوه قاف  بند   1پی . (Sood, 2003)مخارج معطو  به  ن نشوند

مردم لز مرگ و میر خود به طور قابل توج ی با پی  بینی عمر مورد لنتظار لو متباوت ل   به لی  

لینهه رنید؟ در مقای ه با  می صورت ره وقتی  ولل به لی  شهل مطرح شود ره شما تا چند  ال عمر

  ید  ال تباوت به د   می 11میرید؟، نتایجی در حدود  می بپر یم در چه  نی

(Payne et al., 2013). 

رننده لز  لح ا ی ل   ره باعث لنحرل  مصر طاقه  وم لز قولعد لقتصاد رفتار  تاثیرلت 

تری  تاثیرلت لح ا ی و بیانگر تمایل مردم  گریز  یهی لز م م زیان. شود تمام عقالنی می گیر  تصمیم

دهد لز منظر  مطافعات نشان می. به ترجیح قو  لجتناب لز زیان در مقای ه با بد    وردن  ود ل  

ها  رولنشناختی  وضعی . گذلرد لبر  ودها بر رفتار بشر  تاثیر میبه میزلن دو برها  رولنشناختی، زیان

مصر  رنندگان در وضعی  . ها  م م قابل توجه برل  بیمه گرلن ل   گرم و  رد لز دیگر موفبه

به عنولن .رنند تصمیات متباوتی در مقای ه با حاف  گرم یا برلنگیخته لتخاک می( تحریک نشده) رد

و ت  یل ل   تولن به زیان گریز ، بی  لطمینانی، خود رمه لت لح ا ی میها  دیگر لز تاثیر مثال

لز دیگر تاثیرلت لح ا ی بر رفتار مصر  رننده در حوزه بیمه، بی  لطمینانی . خودرنترفی لشاره ررد

دلدها  تجربه نشده   به معنی تمایل بیشتر مردم به رم بر ورد لحتمال وقوع و شدت پیامدها  رخ

شود ره  رپر تان خانولر جولن، به دفیل دور دیدن  ؛ بنابرلی  مشاهده می(Brown, 2007)ل  

                                                                                                                         
1. Payne 
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دهند؛ در  ها  زندگی نشان می به لخذ پوش ومیر لز خود، در مقای ه با لفرلد م  ، تمایل رمتر   مرگ

شود شخص در وضعی  گرم یا برلنگیختگی لح ا ی  صورتی ره تجربه فوت یهی لز  شنایان باعث می

لی  پدیده هم مرتاط با  وگیر  وضعی  گرم و  رد و . قرلر گیرد و لقدلم به خرید بیمه زندگی نماید

عنولن مثافی  به. پیامدها  لتباقات تازه رخ دلده ل  هم  وگیر  در بی  بر ورد لحتمال وقوع و شدت 

ها  خوب، به طورغیر  لند ره لفرلد در وضعی  تایید رردهها   پژوه . دیگر، تصمیم بازخرید ل  

رنند در حافی ره در وضیع  بد به فحاظ  تر لتخاک می بینانه ها  خوش مات و قضاوتیل  تصم ولقع بینانه

؛ بنابرلی  گزلفه  (Loewenstein, 2010)گیرند تصمیم می  ولقع بینانه شهارانه غیر طور رولنشناختی، به

  ائقها   ، وضعی (عصاانی  و ترس)ها  غریز  همچون لح ا ات منبی نی   ره گبته شود موفبه

لح ا ی لز قایل درد، بیشتر لز فر یندها  شناختی  طح باال ها   و وضعی ..( و  گر نگی و تشنگی)

 .گیر ، عملهرد و لمور روزمره تاثیرگذلر ه تند در تصمیم

رنندگان  طاقه چ ارم لز قولعد لقتصاد رفتار ، تاثیرلت لجتماعی ل  ؛ به لی  معنی ره مصر 

اک تصمیماتی ره باور به در   بودن  ن دلرند فحاظ رفتارها  همتایان و هنجارها  لجتماعی رل در لتخ

بر  پذیر و هزینه هایی مشاهده ، یک طر  مقیاس(خط دهی)دهی به عنولن مثال در قاعده عالم . رنند می

رل برل  لنتقال لطالعات با معنی در خصوص خود یا طر  دیگر و در تالش برل  لقناع طر  ماادفه در 

ت لجتماعی شامل لدیگر در خصوص لثرها   مثال. گیرد رار میخصوص ریبی  و لرزش محصول به 

ها   به معنی لنجام یا باور به چیز  به دفیل لقدلم یا باور ب یار  دیگر لز مردم، دلمنه 1لثر همرنگی

ل  لز تاثیرلت لجتماعی نق   به عنولن نمونه .تولن نام برد رل می 3و لثر بی صدلقتی 2مافی/لجتماعی

ها   گرلیی، ویژگی جمع -گیر  مرتاط با بیمه زندگی به ویژه در دو بعد فردگرلیی فرهنگ در تصمیم

ها  لجتماعی و ریبی   تارید بر شاهه) یا زنانگی( ها لرزش دهی به عملهرد و موفقی )مردلنگی

لفرلد با خودپندلره  ،به عنولن مثال. و ل تقالل شخصی یا ولب تگی جمعی برر ی گردیده ل  ( زندگی

رنند و بنابرلی  لز  ازورارها   ازمانی،  ها  لجتماعی رل نشان ضع  قلمدلد می لتها به شاههم تقل، 

ها  زنانگی به  یا جولمع با ویژگی. گیرند همچون بیمه زندگی برل  محافظ  لز خود و خانولده ب ره می

  دهند ها  زندگی تمایل نشان می دفیل لهمی  به ریبی  زندگی، بیشتر به خرید بیمه

(Chui and Kwok cited in Campbel, et al, 2014 .) ها   ، تعریبی لجمافی لز  وگیر 2جدول

 .بند  چ ارگانه لز لصول لقتصاد رفتار  لرلئه نموده ل   کیل طاقه

                                                                                                                         
1. Bandwagon Effect 

2. Social/Financial Domains 

3. Dishonesty Effect 
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 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری»های زندگی  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

 PwCچارچوب تحلیل اقتصاد رفتاری (: 1)جدول

 تفسیر اصل

 برهای تصمیم میان
رنند صحیح ل   ل تباده  می ره لح اسبرها  کهنی برل  لتخاک تصمیاتی  مردم لز میان

 .نمایند می

 ها  ن ای لنتخاب
ها  کلتی محصول،  بر مانا  مقای ه با دیگر  مردم محصوالت رل به جا  لرزیابی لرزش

 .رنند محصوالت لرزشیابی می

 ها لتها بر پی  فرض
پیچیدگی دهند و هر چه  ها  طرلحی شده رل تغییر می فرض مردم به لحتمال پایی ، پی 

 .رنند ها تهیه می فرض ل  بر پی  یابد به طور فزلینده تصمیمات لفزلی  

 بی  تارید بر خصیصه
رنند  ل  لز محصول تمررز می ها  ویژه لفرلد  ره به میزلن شدید  بر محصوالت یا خصیصه

 .ها در مقای ات خود دلرند تمایل به لنتخاب  ن محصوالت یا تارید بر  ن خصیصه

  ح ابدلر

 (ح اب ا  کهنی)

مردم لغل  منابع مافی خود رل به طور کهنی تق یم، طاقه بند  و به مصار  مختل  تخصیص 

 .گذلرد دهند؛ لی  رار در لرزیابی  ن ا لز پول مورد نظر و میزلن هزینه ررد تاثیر می می

 قاف  بند 

 (چارچوب دهی)
 .گذلرد تاثیر میها  موجود بر لنتخاب مصر  رننده  نحوه لرلئه گزینه

 های ارزش ارزیابی
ها  و مباهیم غیرعقالیی برل  لرزیابی  لرزش یک مب وم ن ای ل   و لفرلد لغل  لز مقیاس

 .رند ها، رفتارها  مصر  رننده رل هدلی  می لی  لرزیابی. رنند ها ل تباده می پدیده

  زلد  لنتخاب
شوند ره لفرلد لز  و باعث میر    زلد  لنتخاب، متباوت لز ترجیحات منطقی ه تند 

 .پوشی رنند ها، چشم محا اات مانایی لنتخاب

 .رنند ل  معی  لرزیابی می مردم لرزش رل بر مانا  مولج ه لوفیه با قیم  یا خصیصه فنگر

لثر برخوردلر  

 (دلرندگی)

 لفرلد محصوالت و خدماتی رل ره تح  تملک دلرند در مقای ه با چیزهایی ره ندلرند بیشتر

 .رنند گذلر  می لرزش

 تنزیل هذفوفی
رنند و لی  موضوع به بی  مصر  در زمان حال و  مردم لرزش مخارج  تی رل رم لرزشیابی می

 .لنجامد مصر  رمتر در  ینده می

 .رند ها  بیشتر با راربردپذیر  محدود، لفرلد رل لز لنتخاب  ن ا منصر  می لفزودن ویژگی را ت  بول طه لفزودن

 .گیر  عقالیی دور نماید ها  مو وم به تصمیم گیر  تولند لفرلد رل لز تصمیم لح ا ات می تاثیرلت لح ا ی

 .ه تند بیمه حقمردم به منظور  وق دلدن پیامدها  نامطمه  به نتایج معی ، حاضر به پردلخ   ری ک گریز 

 بی  لطمینانی
ل   و تر   ن ا لز میانگی ، پایی ( ری ک میزلن مولج ه با)لفرلد بر لی  باورند ره ری ک نما 

 .رنند قویا لحتمال رخ دلدها  منبی برل  خودشان رل رم لرزیابی می

  وگیر  د تر ی
 تولند می ره حافظه، در شتریب( ید تر ) ظ ور و بروز با رخدلدها لحتمال بر ورد  یب به لیتما

 .ردیپذ ریتاثها  رخدلد یلح ا  و یعاطب بار ای معمول غیر  یبیر ایها  خاطره بودن تازه لز

 گریز لز زیان در مقای ه با ر    ودتر  تمایل مردم به ترجیح قو  زیان گریز 

ها   رنند و تمایل به پذیرش جناه می لفرلد نیاز به خودرنترفی و حمای  بیرونی رل شنا ایی ت  یل خودرنترفی
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 تفسیر اصل

 .منبی رنترل شخص ثافث، برل  تحقق لهدلفشان دلرند

ها  گرم در  وضعی 

 مقابل  رد

تصمیات متباوتی در مقای ه با لفرلد در وضعی  ( تحریک نشده)لفرلد در وضعی   رد

 .رنند لتخاک می( لح ا ی یا برلنگیخته)گرم

 .رنند مردم لقدلمات و تصمیمات  تی خود رل بر مانا  رفتار گذشته خود لرزشیابی می ل  خود رمه

 تاثیرلت لجتماعی
رفتارها  دیگرلن و هنجارها  لجتماعی رل در حصول و لتخاک تصمیمات صحیح مد نظر مردم 

 .دهند قرلر می

 ها  دلمنه

 مافی/ لجتماعی

مردم یا یک بردلش  م تقل لز . رفتار مردم در یک محیط لجتماعی تا محیط مافی متباوت ل  

گرلن رل نشانه ضع  ها  زندگی رو  میآورند چرل ره ولب تگی به دی خود بیشتر  به بیمه

 .دلنند می

 .تمایل لفرلد به تطایق باورها و لقدلمات خود با باورها و لقدلمات دیگرلن لثر همرنگی

 لثر تقل 
ل  روچک ل   ره  و لثر لدرلک شده به لندلزه  ها  حقوقی بزرگ وقتی طر  لفرلد شخصی 

 .دهد رند، بیشتر رفتار متقلاانه رخ می وجدلن رل تحریک نمی

 عالم  دهی
یک طر  مقدلر  شاخص قابل مشاهده یا پرهزینه رل برل  لنتقال لطالعات به طر  دیگر 

 .رند لتخاک می
 

(Campbell et al., 2014) 

 روش تحقیق. 9

متنی لز طریق فر یندها  طاقه بند  ها   تحلیل محتول  ریبی، روشی برل  تب یر کهنی محتول  دلده

 تادهد  می لجازه محققان و به یا طرلحی لفگوها  شناخته شده ل   از   مند، رد بند  و تم نظام

 ,Hsieh and Shanon)رنند تب یر علمی روش با وفی کهنی، گونۀ به رل ها دلده و حقیق  لصاف 

 تضمی  مند نظام ردبند  فرلیند یک و یلۀ وجود به در تحلیل محتول  ریبینتایج  عینی  .(2005

 لفگوهایی یا ها تم و رود می متون عینی محتول  یا لز رلمات فرل ویی به ریبی محتول  تحلیل. شود می

 در توجه قابل موضوعات لز یهی  زماید؛ بنابرلی   شهار می محتول  به صورت رل پن ان یا  شهار

محتول   ل   زیرل  شهار یا پن ان درباره تارید بر محتول  گیر  تصمیم ریبی، ول محت تحلیل

  طح عمق و در تب یرها لما مربوط ه تند، تب یر به ریبی محتول  تحلیل در پن ان محتول  و  شهار

 برل  ویژه به لنعطا  پذیر، روشی منزفۀ به رل محتول  ریبی بنابرلی  پژوهشگرلن تحلیل. متباوتند لنتزلع

 .(Kondracki and Wellman, 2002)گیرند می نظر در متنیها   دلده

نقل شده در مقافه  PwCدر لی  پژوه  با توجه به ل تباده لز چارچوب و قولعد لقتصاد رفتار  

ها و مضامی  در  مباهیم، مقوفه ، با ل تباده لز تحلیل محتول  ریبی عرفی به دناال یافت (2114)رمپال

رننده،  نبر مشارر  22ها  عمیق نیمه  اختاریافته با  ها لز طریق مصاحاه جمع  ور  دلده. ها ه تیم دلده
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 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری»های زندگی  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

رارگزلرلن، )ها  زندگی گذلرلن فعلی، رارشنا ان و فروشندگان بیمه گذلرلن بافقوه، بیمه لعم لز بیمه

گذلر  باز و  ها لز رد به منظور تحلیل دلده. لشااع نظر  لدلمه یاف  تا ر یدن به( ها و بازلریابان نماینده

برل  لنجام . ل تباده گردید« 1ویرلی  رردن»ها  ریبی  محور  با ل تباده لز رویهرد تحلیل دلده

ی، زنده، همزمان، گذلر  توصیب رد گذلر  لز قایل رد ها  متعدد گذلر  باز یا لوفیه، روش رد

رار گرفته شد،  پس ردها  ل تخرلج شده با ل تباده لز ردگذلر  تنظیمی و محور   ، به...ل  و فرضیه

 .بند  گردید ها طاقه مقوفه ها و زیر در قاف  مباهیم، مقوفه

لعتاار و رولیی، قابلی  لطمینان پژوه  مطرح ل   ره دلرل  چ ار ها   در تحقیقات ریبی معادل ولژه

شود ره به ترتی  معادل با  و تصدیق پذیر  می 4، قابلی  لعتماد3، قابلی  لنتقال2موفبه قابلی  لعتاار

لعتاار پژوه  لز طریق (. 1321لیمان و نوشاد ، )شود رولیی درونی، رولیی بیرونی، پایایی و عینی  می

گیر ،  ها و فر یند با موضوع تحقیق، روش نمونه لجرل  نظامند فر یند تحقیق لز قایل میزلن تنا   دلده

ها  ها، ح ا ی  پژوهشگر، راربردپذیر ، منطق و ژرفا  یافته  ور  دلده ضمون، رویهرد جمعلنتخاب م

گذلر  و با ل تباده لز فرمول  پذیر  پژوه  با برر ی میزلن تولفق در رد و قابلی  لعتماد و لنتقال

 . راپا  روه  تایید گردید

 ها تحلیل داده و تجزیه. 1
ها تا جایی لدلمه یاف   لنجام مصاحاه. گذلر  گردیدند و رد از   پیادهها  پس لز لنجام هر مصاحاه، دلده

ل  لز  به عنولن نمونه. ره دیگر رد جدید  به د   نیامد و به لصطالح محقق به لشااع نظر  ر ید

 . گردد گذلر  می رننده نوزدهم، رد روش رد گذلر ، تهه مت  زیر لز مصاحاه با مشارر 

  قا ره گ یم امیلیخ حاال ندلرم قاول تهو م  لصال کنن یم نگاه هم به یلیخ ما مردم چون بله.....

 جمعو هی دیبا شما لشتااه  یل نه ،نه بگن میبق نه بگه یکی یفروخت یجمع شما لگر ره ممهنه
  ،،...یرن صحا   بر تک تک بعد  بد حیتوض
الزم به . ل   3شرح جدول بند  ردها و مباهیم م تخرج لز تهه مت  فوق به  ها  لوفیه و مقوفه رد

بند  و تامل در رولبط بی  مباهیم و زیر مقوالت و مقوالت، مشخص گردید  کرر ل   پس لز لدلمه رد

ل  نیز در زیر مقوفه لثرهمرنگی  ل  ل   و بنابرلی  رفتار رمه ره یهی لز دالیل لثر همرنگی، رفتار رمه

 .ئه گردیدتلبیق و به عنولن زیر مقوفه، تاثیرلت لجتماعی لرل

 های تکه متن منتخب بازسازی و بازنمایی روش کدگذاری داده .(9)جدول

                                                                                                                         
1. Editing 

2. Credibility 

3. Transferability 

4. Dependability 
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 مفاهیم و کدهای اولیه زیر مقوالت مقوالت

 رقاب ، چشم و هم چشمی، نگاه رردن به همدیگر، لثر همرنگی تاثیرلت لجتماعی

 نه بگ  میبق نه بگه یهتاعی  رردن لز همدیگر، ی ل  رفتار رمه تاثیرلت لجتماعی

 رلهاردها  فروش لثربخ  مدیری  فروش
 بارشی )فروش جمعی، لرلئه جمعی، توضیح فرد 

 ، نارار مد  فروش تهی(شده

گذلر  و با ل تباده لز لبزلرها  تحلیل پر   و مقای ه،  ها یهی پس لز دیگر  رد بدی  شهل مصاحاه

، برخی دیگر لز ردها و 4دول ج. ها تو عه یاف  ردها  جدید خلق و مقوالت لز حیث لبعاد و ویژگی

 .دهد می ها رل نشان  ها  م تخرج لز مصاحاه مباهیم، زیرمقوالت و مقوالت بر مده لز تحلیل دلده

 اولیه و مفاهیم، زیرمقوالت و مقوالت مستخرج از داده ای از کدهای نمونه .(1)جدول
 مفاهیم وکدهای اولیه زیر مقوالت مقوالت

برها   میان

 تصمیم

   ل لنگار ، وف  ر ، لدرلک وجود زمان و فرص  تعلل

 وگیر  حبظ وضع 

 موجود
 گیر  در شرلیط عدم لطمینان  ینده نامعلوم، ترس لز لشتااه،  خ  بودن تصمیم

 قاف  بند 

 (چارچوب دهی)

یاد، یه  متعلق به قشر ضعی  و رم در مد، بیمه بازنش تگی، لی  رار  لزش نمی

لندلز، لمید، تیر  در  ها، چقدر ب م مید ، یه پس کخیرهقلک، نارار مد  

گذلر  جدلگانه برل  گروه ا   گذلر ، بر ورنده  رزوها، ل م تاریهی،  رمایه

 ل  برل  مرگ مختل ، بیمه

 ل  لثر هافه
ها  دیگر، رفتار نماینده، تجربه قالی محصوالت دیگر،  عملهرد شرر 

 تالیغات، شولهد فیزیهی ها  بازلریاب و نماینده، نحوه ویژگی

 ها  ن ای لنتخاب
ل ، با محصوالت  ها  پویا و تو عه ها  دیگر، مقای ه با حرر  مقای ه با دلرلیی

 ها رقاا، با بانک

 به دل نش ت ، لف ام ش ودلت

 لرزیابی لرزش

  زلد  لنتخاب
 زلد  شنیدن، زمان برل  تامل، لمهان بردلش ،  زلد  لنتخاب، لبتهار عمل، 

 لنعطا  پذیر 

 نیازها  لمروز، زندگی در حال لرنون گرلیی

 فنگر لندلخت 
،  طح لنتظارلت، وضعی   المتی فعلی به عنولن بیمه حقن اتی لز در مد بعنولن 

 مانا  لدرلک  الم   تی، عدم لح اس نیاز، عدم دیدن نیاز

  وگیر  د تر ی
ب تگان، تجربه بیمار  ب تگان، تجربه قالی، درماندگی ب تگان، تجربه فوت 

 (بدفیل ندلشت  بیمه)لیبا  تع د بیمه برل  ب تگان،  خ  بودن زندگی ولفدی 

 توهم پوفی
لز لب ام، لغولرننده بودن مالغ  خر، یه پول ل   تهون بده زندگی شون رو، هافه

 هنگب ،
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 مفاهیم وکدهای اولیه زیر مقوالت مقوالت

تاثیرلت 

 لح ا ی

 وضعی  گرم یا  رد
شدگی، حس مورد  وء ل تباده  رهارو  دنده خوب بودن، ح   ناود، حس 

 ولقع شدن، نالمید ، خجاف  زده

 لرزه خوشایند ناودن رقم اش، به صرفه ناودن، لصال نمی زیان گریز 

 بی  لطمینانی

ری مرده ری زنده، دور دیدن مرگ،حاال جولنیم، عمر د   )تحقق ری ک

ری ک پذیر  باال، ) ، مولج ه با رخ دلدها(لفته خدلس، بعد صد  ال، لتباق نمی

عقلم بیشتر ( شرطی نهردن خود،  لطمینان به تدبیر خود، خودم لز پ   بر میام 

 لز بیمه میر ه

 تونیم ب   د   بزنیم، لجاار کر پردلخ  مثل یه قلهه، نمی ت  یل خود رنترفی

تاثیرلت 

 لجتماعی

 رردن لز همدیگر،رقاب ، چشم و هم چشمی، نگاه رردن به همدیگر، تاعی   لثر همرنگی

  ازنده غیر لطمینان
تهیه ناخود گاه، ته را ه هیچی نیس، حررتو لزش بگیره، تنال رردن، هیچ 

 لفته، بر ورده رردن همه  رزوها،  رعتشونو رم رنه لتباقی نمی

ها  زندگی در لیرلن، کرر لی  موضوع  ها  ردگیر  شده در رفتار خرید بیمه قال لز تشریح  وگیر 

پذیرد  لفتد و هم لز محیط تاثیر می ل   ره فر یندها  شناختی و رولنشناختی در خال لتباق نمیضرو  

 وگیرها  شناختی هم به عنولن فر یندها  کهنی متاثر لز محیط یا به . گذلرد و هم بر  ن تاثیر می

ز شرلیط و رل در ب تر  لها  زمینه یک مب وم پیچیده ل   ره رن  و بر هم رن . عاارتی زمینه ل  

لز منظر تحلیلی، زمینه . رند دهد به لی  ترتی ، مباهیم رل به هم مرتاط می می پیامدها  مورد لنتظار قرلر

رن  و )دهند می رنند و لنجام گویند، لح اس می می یا دالیل لفرلد برل   نچهها  لغل  به صورت تایی 

در هنگام . گردد ا  زندگی بیان میم افه  از یا رخ دلدهها   و در پا خ به وضعی ( بر هم رن 

 گذلر  محور   ن رل رد( 1231)ردگذلر  برل  زمینه در حال لنجام رار  ه تیم ره لشترلوس 

با لی  رار پس لز لنجام تحقیق، پژوهشگر قادر خولهد بود چیز  شایه لی  بگوید ره در لی  . نامد می

 و چنی  نتایجی مورد لنتظار خولهد بوددهد  می شرلیط، شخص لی  عمل یا رفتار رل لز خود بروز

(Corbin and Strauss, 2015) .خرد شهل  و ها  زندگی نیز لز شرلیط رالن زمینه رفتار خرید بیمه

، فرهنگی، (ثااتی و عدم لطمینان برل  مثال تورم، بی) ها  لقتصاد  شرلیط رالن، موفبه.  گرفته ل 

ره شرلیط خرد یا فرد  شامل متغیر خرد در  گیرد در حافی بر می ، رل در...لجتماعی، قولنی  و مقررلت و

ها   ا تباوت، و نیز متغیرها  مرتاط ب...ها  بیمه همچون رلهاردها  بازلریابی، برند و  طح شرر 

جن ی ، )ها  جمعی  شناختی ، ویژگی(رار مثال مصمم، لهمال)فرد  لز جمله تیپ شخصیتی

، ...،  ولد مافی، ری ک  گاهی، ری ک تصمیم لدرلک شده، رنترل رفتار  لدرلک شده و(تحصیالت
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ها   گیر   وگیر  لی  شرلیط عالوه بر رن  و برهم رن  با هم، ب تر  برل  شهل. شود رل شامل می

 . ازند ها  کهنی و لح ا ی رل متاثر می  ورند و  گاهانه یا ناخود گاه فر یند شناختی بوجود می

به عنولن مثافی لز تاثیر زمینه، تهه مت  زیر لز مصاحاه مشارر  رننده هبدهم در مورد تجربه  شنایی با 

 :گردد ها  زندگی لرلئه می بیمه

 خودم دلش  ضرورت حاف  لگه نرفتم  رلغ  گمیم خودم چون  یلمن حاف  هی ناود ضرورت.......
 طرح حاال بعد دلدن شن ادیپ ما به ره بود یطرح هی  یل شدم می لندلز پس و عمر   مهیب یمتقاض رفتم می
 هی حاال ...خوبه زلشیچ  یل و پوش  و یتیلمن   جناه حاال نهیب می رنه می فهر روش  دم شد شن ادیپ ره
 لون ب تره  ریبگ  بخول  عاد طیشرل تو نههیل به ن ا  لالن طرحه  یل مثال میدید میرردل    هیمقا
 گمیم مثال ره دلشتم لح ا و  یل فحظه لون گمیم، باهاش دلشتم هم یرل یی شنا هی ،... گرفتم زمان

 خ  بعد دلشتم جناه  یل رو شتریب م  باشه دلشته دیبا حتما مهیب رارمند مثال ره لوف  نههیل خول  
 . خوبه ره بود  یل تممیکهن حاال

لی  مشارر  رننده ره خانمی مجرد، رارمند و در دهه  ی زندگی خود ل  ، با توجه به شرلیط 

ها  زندگی ضرورتی لح اس نهرده، با لی  حال به دفیل لینهه  ، در مورد بیمه...فرد ، دوره زندگی و 

بیمه زندگی قرلر گرفته و علیرغم عدم  رارمند بیمه ل   لز طر  شرر  مربوطه در معرض پیشن اد

ررده  نامه بیمهل ، لقدلم به مشارر  در لی   لح اس ضرورت، به دفیل تمایل به تطابق با هنجارها  حرفه

گردد علیرغم عدم لح اس نیاز، قرلر گرفت  در مولج ه لدلرری با محصول  ل  ؛ چنانهه مالحظه می

لینهه رارمند بیمه حتما باید بیمه ) تمایل به تطابق با هنجارهاماتنی بر رلهاردها  ترفیعی شرر  بیمه و 

 .ها  زندگی  وق دلده ل   ، شخص رل به خرید بیمه(زندگی دلشته باشد

بر )محور  4ها  زندگی در لیرلن در  ها  شناختی ردگیر  شده در رفتار خرید بیمه در لدلمه  وگیر 

 .گردد هایی لز متون مصاحاه لرلئه می رله نمونهبه هم( 2114بند  رمپال و همهارلن،  ل اس طاقه

 های تصمیم بر میان  .8-1

 یانم. نمایند میل   ل تباده  صحیحرنند  می ره لح اس تصمیاتیلتخاک  برل  کهنی برها  میانمردم لز 

 ینه، شامل گزها  لی  پژوه  بر مانا  یافته زندگی ها  بیمه خریدشده در رفتار  شنا ایی یکهن  برها

ره  شود میل   حبظ وضع موجود، تعلل و لثرهافه یر  وگ  ،قاف  بند ی،کهن  ها فرض، ح اب ی پ

 .گردد می تایی در لدلمه 
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 گزینه پیش فرض   .1 -8 -8

به لی  شهل ره معموال لفرلد به دفیل منابع . گیر  گزینه پی  فرض ل   ها  تصمیم بر یهی لز میان

ها  پی  فرض ت   ها به گزینه گیر  یا تنالی فهر ، در تصمیممحدود لز قایل زمان و هزینه ج تجو 

ها و تنوع ترریاات  ها  زندگی هم بویژه به دفیل پیچیدگی و تنوع طرح رفتار خرید بیمه. دهند می

گذلر  بنابرلی  بیمه. شوند لز  وگیر  گزینه پی  فرض ب یار متاثر می گذلر   رمایهها  عمر و  پوش 

مشارر  رننده بی   و پنجم، . پذیرد لن گزینه متناب و مطلوب به لو نشان دهد میگر به عنو  نچه بیمه

 : رند ل تاد دلنشگاه ل تباده لز گزینه پی  فرض رل در تمدید بیمه عمر خود چنی  بیان می

 نهیگز ر  رد یعنی دییتا نویل ایب مثال  ندلر قاول لگه ره ومدهیمل   نامه هی وقتا یبعض، ... گهید  ره.....
 لونجا رفتم ینم چون م  مثال ره  ررد می لعالم لونجا لدلره مثال یرفت می دیبا ناوده نجایل هم یخاص  

 ‘‘...ررد لدلمه پیدل می شهل  یل به  نجوریل ممهنه

 های ذهنی حساب  .1-8-1

مردم در معموال . گذلرد گذلرلن بیمه زندگی تاثیر می ها  کهنی به طور قابل توج ی بر رفتار بیمه ح اب

تولند درصد   نحوه تخصیص می. دهند ها  بیمه لختصاص می مجموع بخشی لز بودجه خود رل به هزینه

در تهه مت  زیر مشارر  رننده بی   و . ، باشد...لز در مد ماهیانه و ری ک لدرلک شده و 

ها   تاثیر ح اب به طور تلویحی به( رار فری ، متعلق به قشر مرفه، جولن و با لعتماد به نبس باال)یهم

 .رند ل  لو لشاره می کهنی بر رفتار بیمه

 ها  بیمه تمام رردم   وز  ت    مهیب رردم خطرش تمام   مهیب روها  رانهش  م  مثال دینیبا.....
 لگه فرض به   ین جارلن قابل بتهیب یلتباق لگر هیخیتار   خونه هی لون ره چون چرل رردم رو الزم
 خ   تاین جارلن قابل گهید ره ییزلیچ جاش به  ذلریم یهی جارلنه قابل لفتاد برلش یلتباق ن یماش
 ،،...یسن جارلن قابل رقماش یعنی

 بندی قالب  .9-8-1

دهی به بیمه زندگی نق  زیاد  در تشویق یا دور شدن لفرلد لز بیمه  نحوه قاف  بند  یا چارچوب

ها و وقایع ناگولر قاف  بند   چیز  مرتاط با بحرلنزندگی به عنولن  برل  نمونه لگر بیمه. زندگی دلرد

 شود بعضی لز بازلریابان گاهی شنیده می. گردد ممه  در بخشی لز بازلر هد  دلفعه لیجاد نماید

رند و لی   نامه لشاره می ها  فوت بیمه ل  برل  پیشن اد بیمه زندگی به فرزند مشتر ، به پوش  حرفه غیر

برل  نمونه مشارر  رننده پنجم رارگزلر و . لنی ب یار ناخوشایند ل  موضوع بویژه در جامعه لیر
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صاح  نظر در حوزه بازلریابی و فروش، هم لی  م افه رل طرح و هم رلهارد مولج ه با لی  موضوع رل 

 : رند بیان می

 نظر  یل لز ره نامطلوب ندهی   رو صرفا ادیم ره مهیب صنع  هنهیم هم لشتااه دلره م  نظر به و.....
 یلتباق چه دیشد حادثه فالن دچار لگر لفته می یلتباق چه فوت به مثال  دیخورد لگر خانم لقا، ره گند می
 میبگذلر میبردلر  یل لز رو توجه دیبا  م نظر به لفته می یلتباق چه دیگرفت رو  ماریب فالن لگر لفته می
  یهم لز رلم  و نانیلطم ح ه لون و حرر  شوق و شور جادیل با دیبا گذلر مهیب ره یلهدلف لون  رو

 بگم نههیل  جا به بهنم غیتال م  رنه  زیر برنامه روش بتونه رنم می غیتال رو مهیب دلرم م  ره فحظه
 هی به ازین شما ره یزمان فرزند یقاوف نظر مورد نقطه لون بگم حادثه بگم نههیل  جا به اتیح بگم فوت
  ها نهیزم  یپ لون لز یلیخ به ازین  یل شغل کی جادیل ای تو عه ،خونه یدخر  برل دیدلر هی رما لیتشه

 در یتخصص و یفن طور به و باشم دلشته باشم ررده صحا  گذلر مهیب با قال لز م  ره دلره یلطالعات
  بعد گذلر مهیب با اریب  تونه می ره رو گذلر مهیب کی حال منا   شن ادیپ منا   مهان و زمان

 ،،...رنم عرضه ب   رو باشه متباوت
ها  زندگی  مشارر  رننده ششم ل تاد دلنشگاه، صاح  دو فرزند ره نگرش مثاتی در خصوص بیمه

 :رند ندلرد لز نحوه لرلئه برخی لز بازلریابان لنتقاد می

 همون  رنم می عرض دلرم مثال.  ندلره یهمخولن یلیخ ما   جامعه فرهنگ با ره ه   ییها نهیگز.....
 زیچ هی یغرب   جامعه در ممهنه بر ه خانولده هی به فرزند مرگ باب  لز ره یپوف دیرن فرض   م هله
 رنم می فهر م  بهنه فهرشم تونهینم شخص لصالها  ما   جامعه در یوف بدونه خودش حق باشه  عاد
.  بشه  ازگار فرهنگ با بشه از   یبوم ولقع در نههیل بدون ادیم ه   لونجا لز شده یرپ م ائل  یل

 ،،...زلیچ  یل به دهینم گوش گهید شهیم شوره فرد لصال ونیلیم 111 مثال رهیبم شما فرزند لگه خ 

 سوگیری حفظ وضع موجود. 1-8-1

گیر ، تعلل و طبره رفت  به دفیل فشار و درگیر    وگیر  وضع موجود به معنی لجتناب لز تصمیم

نامه،  مش ود ل  ؛ به دفیل بلندمدت بودن بیمهکهنی در خرید، به ویژه در خرید بیمه زندگی ب یار 

ها  متاای  بازلریابان، بیمه گذلر  فضا  عدم لطمینان و بی ثااتی لقتصاد  و پیچیدگی محصول و لرلئه

در رالم مشارر  رننده هبتم، . دهد د   به لقدلم نزند گردد و ترجیح می دچار گرلناار  لطالعاتی می

 .رند  وگیر  حبظ وضع موجود لشاره میدرجه دلر، نظامی و متاهل، به 

 میتصم میبخول میدون ینم لزش  زیچ رهل   ندهی  برل میبخول مونیزندگ تو ما ره  خته یلیخ .....
 میرن فرض گبتم می مثال بودم دهینر  جهینت  یل به لونموقع ،دمیر  جهینت  یل به لالن م  بله میریبگ
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خوب  رار  یل  برل بزلرم رو حقوقم لز شتریب یحت توم  هزلر 211 ای توم  هزلر 111 بخولم انهیماه
 ،،...بعدش چی میشه

 تعلل . 1-8-1

ها تحلیل شده، تعلل هم به عنولن یک عارضه رولنی و هم نتیجه عدم لطمینان،  وگیر   بر ل اس دلده

بلندمدت ماهی  . ها  زندگی مشاهده شده ل   تصمیمی در رفتار خرید بیمه حبظ وضع موجود و بی

 ال دیگر در صورت  21شخصی ره قرلر ل   مثال .  ازد تر می محصول نیز ب تر تعلل رل گ ترده

 ال  21زندگی ل تباده رند، به فحاظ کهنی هر یک  ال تعلل رل ن ا  به  ها  بیمه حیات لز مزی 

ضوع تعلل رل به رند فرص  رافی برل  پردلخت  به بیمه زندگی رل دلرد و لی  مو  نجد فذل تصور می می

عدم لطمینان و شرلیط رالن همچون تورم ره موجد تردید در رار مد  محصول ل   به . دناال دلرد

مشارر  رننده . گذلرد همرله گرلناار  و لب ام لطالعاتی نیز بر به تعویق لفتادن تصمیم خرید تاثیر می

ر  ترجیحات نا ازگار زمانی به هبتم، ضم  لشاره ظری  به علل تعلل در خرید بیمه زندگی، به  وگی

 :رند عنولن یهی لز دالیل تعلل لشاره می

 مدت  یطوالنها  نامه بیمه  یل ره نهیل  یلصلها   عل  لز یهی گمیم خودم شخص نظر لز م  لفاته.....
 یطوالن چون و شتریب ای ل    افه 21 مثال دهیم نشون خوب خودشو   ثمره مدت یطوالن ولقع در یعنی

 میاندیم قرلردلد  افه 23 ره سینل   عجله  ال 24 نه  ال 21 حاال ره نهیل لن ان  یکهن ه ت  مدت
 و گذشته ه الی چرل ره نارلحتم لالن م  قاال گبتم م  لفاته نهردم عجله یلیخ م  ره نهیل بخاطر
 نهیاینمل   عجله رال ره  یل خاطر به یوف بگذره دیبا گهید زمانه چون چرل نهردم  دلریخر رو نامه بیمه
 فالن لالن بگ  م  به لالن لگه یعنی.  رنه لقدلم عی ر بخولد طر  ره سین فردل   فحظه ازین چون  دم
 مدته یطوالن چون  یل یوف هنمینم درنگل   فحظه میدیم ب   ش  رو  ود فالن  بد لنجام رو عمل
 لگه میندلشتل   برنامه چیه ره یوقت   بذلر حاال مهیب شرر  برم یر گمیم مثال ندلرمل   عجله یلیخ م 
 ،،...ه یم طول شتریب بازم ای میاندیم رو قرلردلد ای  مینیبا تا قرلردلد  برل مهیب شرر  میریم دلشتم حال

 ای اثر هاله  .9-8-1

زندگی به دفیل ماهی  لرتااط پایه و لعتماد محور   یهی لز خطاها  لدرلری ره به ویژه در خرید بیمه

ل  ل  ؛ یهی لز علل بروز شایع لی  خطا، دیریابی، پیچیدگی و  ب یار مر وم ل   خطا  لثر هافه

گر  ورل  ها  دی شود فرد به دناال نشانه ها  زندگی ل  ، ره باعث می ماهی  طوالنی مدت بیمه

لز . صر  محصول ج   لرزیابی لعتاار و لعتماد پذیر  محصول، برند و رار مد  محصول باشد



 

 243 

تبهر معرفی  1طر  دیگر به دفیل محدود بودن زمان و هزینه و تمایل لفرلد به ل تباده لز  ی تم شماره 

ها   رل به  ایر ویژگیرند و  ن  ها  معدود لرتبا می شده تو ط رانم ، معموال به یک نشانه یا نشانه

در لینجا نق  فروشنده در بروز یا جلوگیر  لز وقوع لی  خطا  لدرلری ب یار . دهد محصول تعمیم می

ل ، رویهرد معاملی فروش، تعجیل در تمام رردن فر یند فروش، دفتر  حرفه غیر رفتار. با لهمی  ل  

ها  معطو  به محصول  دیگر ویژگیشنا ی و حتی وضعی  ظاهر  بازلریاب، به رلحتی به  رار، وق 

حتی تجربه ناخوشایند . گذلرد ، تاثیر می...گر، ری ک لدرلک شده تصمیم خرید و  لز قایل برند، بیمه

گذلر با  محصوالت دیگر، برل  مثال خ ارت لتومایل، تاثیر منبی قابل توج ی در رلهارد مولج ه بیمه

ها    اردهم به عنولن رارشناس صدور بیمهرننده چ مشارر . محصول بیمه زندگی خولهد دلش 

گذلر  ره در شر  بازخرید بیمه زندگی  ل  رل لز زیان بیمه ل  لز خطا  لدرلری لثر هافه زندگی، نمونه

 :دلرد می خود بود چنی  بیان

 ره موقع لون تا ندهینما ره گبت  می مثال بودن ینارلض یلیخ لیلتوما خ ارت بحث تو لتباقا شتریب.....
 رمهمون میخول می و شده خ ارت بحث تو ره لالن یوف زد می زنگ خول   می نارویل و پول و چک
 ،،...گهید رنه

 تاثیرات احساسی   .1-1

. گیر  عقالیی دور نماید ها  مو وم به تصمیم گیر  تولند لفرلد رل لز تصمیم لح ا ات می

گر ،  بی  لطمینانی، زیانتاثیرگذلرها  لح ا ی ردگیر  شده در لی  پژوه  شامل  وگیر  

ها  گرم و  رد، د تر ی، خودرنترفی و  بینی،  وگیر  بدبینی، وضعی   وگیر  خوش

 .شود ره در لدلمه تایی  گردیده ل   گریز  می ری ک

 بیش اطمینانی  .8-1-1

ها  خود در  در لی  پژوه  بی  لطمینانی به لشهال مختلبی لز قایل لعتماد بی  لز حد به تولنمند 

. گر شده ل   بینی و رنترل  ینده جلو مدیری  رخ دلدها، مولج ه با پیامدها و حتی تولنمند  پی 

 گذلر   رمایهپذیر  باال رل الزمه  یهم به عنولن یک رار فری ، قدرت ری ک و رننده بی   مشارر 

ده خود رل و تامی   ین گذلر   رمایهدلند و معتقد ل   ب تر لز هر شخص و شرر  دیگر ، تولن  می

تهه م  زیر بخشی لز مصاحاه با لیشان . دلرد؛ ضم  لینهه به باورها  خود در لی  خصوص پایاند ل  

 .ل  



 

 242 

 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری»های زندگی  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

 رال خوره ینم درد به رف  زیچ همه میبگ ره زلیچ  یل به ره گذلر   رمایه معتقدم رال م  دینیب.....
 ،،...هیقض  یل  تو نهردم یشرط خودمو ادیز  یهم خاطر به  کیر قدرت دیبا

لز تجربه مشارر  رننده یازدهم در خرید خود، و لشاره به دالیل همهارلن برل  عدم خرید،  وگیر  

 .شود بی  لطمینانی ل تنااط می

 ره عمر ندلره دهیفا ندلره   ود نه گبت  هیبق رردن رارو  یل نبرمون 1 میبود نبر 21 رردم عرض.....
 ،،...و میجوون حاال ما و خدل   د  

بینند و لز لی  ج   دچار  وگیر   می ، رل لز خود دور...هایی چون فوت و  به ویژه لفرلد جولن، خادثه

 .ها  زندگی ل   گردند ره نتیجه  ن تعویق یا لنصرل  لز خرید بیمه بی  لطمینانی می

 گریزی زیان  . 1-1-1

زیان . گریز  ل   ده زیانرنن یهی لز مااحث م م در لقتصاد رفتار  و تاثیر گذلر بر رفتار مصر 

گریز  ریشه در تهور  چشم لندلز رانم  و تور هی دلرد ره در  ن مردم به فحاظ رولنشناختی در 

پذیر و در منطقه  شوند و فذل در منطقه زیان، ری ک مقای ه لز د   دلدن  ود بیشتر لز زیان متاثر می

ها  زندگی لی  ل   ره  لی  موضوع در حوزه بیمهها   یهی لز دالف .  ود ری ک گریز ه تند

رنند به لی  معنی ره  ها  عمر رل زیان تلقی می به خصوص برل  پوش  بیمه حقبرخی لز لفرلد پردلخ  

هر چند لز . رنند ل  و نگ دلر  ری ک لقدلم می ، به خود بیمه(بیمه حقهزینه )برل  جلوگیر  لز زیان

ها   ها  زندگی دلشته باشد به لی  شهل ره لنگیزه تاثیر مثا  بر بیمه تولند جناه دیگر زیان گریز  می

بیشتر لز  بیمه حقگریزلنه باعث شود باالتر لز تهور  مطلوبی  مورد لنتظار، فرد حاضر به پردلخ   زیان

گریز   مشارر  رننده هبتم تاثیر زیان. ها  متصور باشد نقطه بیشنه مطلوبی  خود برل  پوش  ری ک

 .رند گذلر در شهل لول رل به شرح کیل بیان می ار بیمهبر رفت

 ندلشته رو عمر بحث لصال ره ه  ل   نامه بیمه ای  ره بود فهرم تو م  دینیبا لیدف   به لونو خ .....
 چون بشه گذلر   رمایه صر  رنم می پردلخ  ره یپوف   همه و باشه گذلر   رمایه فقط باشه
 ره بود  یل برنامم م  ولقع در  وزهیم پوف  خ  بتهین یلتباق لگهها  نامه بیمه تو عمر   مهیب ره دیدونیم

 ،،...ب تره گذلر   رمایه  برل بذلرم مالغمو  یل رل ره شدیم لگه

 بینی سوگیری خوش  . 9-1-1

ها  زندگی،  وگیر  خوش بینی  گذلر بر رفتار مصر  رننده در بیمه ها  تاثیر لز دیگر  وگیر 

شود در  به لی  معنی ره فرد در خصوص وقوع و شدت رخ دلدها  ناگولر دچار رم لرزیابی می. ل  
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ر  مده لز ها  ب تحلیل دلده. نماید حافی وقوع رویدلدها  خوشایند و مطلوب رل بی  لز ولقع لرزیابی می

ها  زندگی شنا ایی  مصاحاه با مشارر  رنندگان،  وگیر  خوشاینی رل در رفتار بازلر هد  بیمه

 .نماید ل  به لی  موضوع می برل  نمونه مشارر  رننده بی   و یهم در تهه مت  زیر لشاره. نمود

 ما ره  لونجور لتباقات رنم می فهر ره مهینیخوشا خاطر به نهردنم مهیب  یهم نمیخوشا اریب .....
 ،،...بتهینم میدلر تصورشو

 بینی سوگیری بد  .1-1-1

ها  زندگی،  وگیر  بدبینی ل   ره در  رننده و رفتار خرید بیمه  وگیر  دیگر رفتار مصر 

ها  دیگر  گردد و باعث  وگیر  شدیدتری  وجه  ن به شهل عارضه رولنشناختی شهاری  متجلی می

. نماید گیر  و لقدلم رل لز شخص  ل  می شود و قدرت تصمیم وضع موجود می مانند تعلل و عادت به

ها  زندگی قابل  در مصاحاه با مشارر  رننده ششم به وضوح  وگیر  بدبینی در خصوص بیمه

 .ردگیر  ل  

 ره گذلشتم برلش درصد 11 درصد 1 لحتمال گذلشتم برلش لحتمافم ره ه    قرلردلد هی حد در.....
 م  شخص به حدلقل حس  یل ه    رلم  نماد مهیب گ یم ره  لونجور یعنی.  ندهل   جهینت چیه

 گهید  ال 21 هنمیم یوفخرج رمیم خودم حاال خ  بگم م  ره دنیم  ادیز پول نه چون. نشده منتقل
 تو ختمیر پول نقدریل برو گمیم د ت  دمیم نامشو مهیب دلنشگاه بره رنه لزدولج بره خولدیم بچم ره

 شما ره دهیم نشون نویلها   ابقه نه و دهیم م  به ی رلمش ولقع در ج    یل لز نه.  بردلر برو ح اب
 به هم حتما و ه ت  قوفشون  ر درصد 111 لونا دیر  ره موقع  به تمومه  باشه رلح  اف یخ

  میهنینم صحا   یقطع با دربارش زویچ همه چوق یه ما ما   جامعه تو.  ررد خولهند عمل وعدشون
 ،،...ینر  هم یچیه به چوق یه ممهنه ه   لحتمافه لون میذلریم برلش هم یلحتماف  کی

 های گرم و سرد وضعیت  . 1-1-1

ها  زندگی  ها  گرم و  رد به عنولن تاثیر گذلرها  لح ا ی، نق  م می در رفتار خرید بیمه وضعی 

ه مثا  و چه منبی، بیشتر د   به ها  لح ا ی چ معموال لفرلد در حاف  برلنگیختگی. رند لیباء می

ها   بر ل اس دلده. گیرند زنند و لز رفتار عقالنی فاصله می لقدلمات تهانشی، جو  و نیاندیشه می

ها   ها  زندگی و وضعی  ها  گرم لح ا ی مثا ، نقشی رارررد  در خرید بیمه پژوه ، وضعی 

نمونه لز لی  رفتار رل . رند ها  زندگی لیباء می گرم منبی مانند خشم، نارلحتی، نالمید  در بازخرید بیمه
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 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری»های زندگی  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

رنند به  ها  زندگی نمی در رفتار مشارر  رننده بی   و یهم به عنولن شخصی ره لح اس نیاز به بیمه

 .شود وضوح دیده می

 بود لومده بار چند هی ضمنم در دلدم لنجام نهارویل بودم خوبم   دنده  رو لونروز نه معموال.....
 ،،...دمیرش می خجاف 

 سوگیری دسترسی . 9-1-1

رنندگان در لی  پژوه ،  وگیر  د تر ی در  ها  بر مده لز تجربه زی ته مشارر  بر ل اس دلده

ها  زندگی به شهل بی  بر ورد لز لحتماع و شدت وقوع رخ دلدها  به وقوع پیو ته  رفتار خرید بیمه

بنابرلی  لفرلد  ره در نزدیهی خود، . ه شده ل  در نزدیهی فرد، مثال برل  ب تگان یا  شنایان مشاهد

لند وقوع و شدت  ن رل برل   یا در جریان  ن قرلر گرفته  بحرلن، بلیه و رخ دلد ناگولر  رل مشاهده ررده

. ها  زندگی ه تند رنند؛ بنابرلی  بیشتر م تعد خرید بیمه خود و ب تگان به میزلن باالتر  لرزیابی می

ها   خ  رل در لطرل  خود تجربه ررده و بنابرلی   ولرد متعدد  لز بیمار مشارر  رننده ن م، م

ل  در  ها  بیمه در صورت تولن پردلخ  و لخذ پوش . بیند خود رل بی  لز ولقع در معرض ری ک می

ها ممه  ل   شخص حاضر به پردلختی بی  لز نقطه ب ینه در تهور  مطلوبی   خصوص لی  ری ک

 .  لی  خطر هزینه باشدمورد لنتظار برل  پوش

 شو ندهی  گهید جور هی لون.  رنه فرق دیشا لون  نگر ندهی  با م   نگر ندهی  مثال م  فهر طرز.....
 ما خ  رردم رد رو مهیب  یل ره  زیچ هی گمایم دلرم مثال خودم م .  نمیب می گهید جور هی م  نهیب می
 گرفتم منم وق  هی نهرده ییخدل گبتم ررده وینیب  یپ  یل خ  میدلشت تا چند ی رطان مون خونولده تو

 دلش  و عمر مهیب  یل لگه دلش   رطان خودم خانم پدر م  گبتم و رن  می هاریچ بچم و زن لونوق 
 بخ  دم دختر تا دو  یل ره دلدن می ب شون  زیچ هی حدلقل دلش  خونه تو بخ  دم دختر تا دو
 ،،...بده رو نایل ج از بخولد رردن رار با مثال و قوفه و قرض با مادرشون مثال نخولن  نجوریل

 تسهیل خود کنترلی  .3-1-1

ها  زندگی،  وگیر  ت  یل خود  رننده در حیطه بیمه لز دیگر تاثیرلت لح ا ی بر رفتار مصر 

رننده بر خال   وگیر   زلد  لنتخاب،  عی در ولرد رردن خود به  رنترفی ل   ره در  ن مصر 

د هایی، منجر به نظم مافی و مدیری  رارلتر  ینده فر رند ره گاها با تحمیل محدودی   ازورار  می

هایی با شرلیط دشولر لز حیث بازخرید بویژه لز ج    نامه گذلرلن بیمه به همی  دفیل بخشی لز بیمه. شود

ها برخی لز لفرلد بیمه زندگی مانند قلهی برل  خود  بر ل اس دلده. پذیرند  ها  بازخرید رل می جریمه
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ی پردلخ  لق اط بعنولن یک لند ره لمهان بردلش  رلح  لز  ن می ر نی   و لز طرف بند  ررده قاف 

مشارر  دوم در تهه مت  زیر به  وگیر  خود رنترفی لشاره . دلنند موثر می لندلز پسلجاار، رل در 

 .نماید می

 پول دلخل  ره قلهه هی مثل ب تره برلمون یلیخ ادیم د تمون هنگب  پول هی چون بعدل مهیب  یل یوف.....
  یل لز بعد بهنم پردلخ   ال چند دیبا م  ره گب یم شوهرم بزنم ب   د   میتون ینم و مشه لندلخته
 رو برلبرش دو میررد نهیهز ونیلیم 31 موقع لون تا ما دیشا مثال گردونند یم بر ب مون برلبر دو مدت
 ،،...یمبهن  رار هر بچه  برل میتون می مثال دند می ب مون

 گریزی ریسک  . 1-1-1

 ری ک لفرلد. ها  زندگی ل   با تاثیرگذلر  مثا  بر خرید بیمهها  م م  گریز  یهی لز موفبه ری ک

 موید ها دلده تحلیل.  ورند می رو  بیمه ویژه به ری ک لنتقال  ازورارها  به دیگرلن لز بی  گریز

زندگی در لیرلن به ویژه در قشر متو ط به پایی   ها  بیمه خرید بر گریزلنه ری ک گرلیشات مثا  تاثیر

 ری ک  گاهی، ری ک همچون دیگر  متغیرها  به موفبه لی  چند هر د  ل  ؛به فحاظ لقتصا

 .ل   ولب ته ری ک پوش  برل  پردلخ  تولن و ل  بیمه بلوغ شده، لدرلک

 ارزیابی ارزش  . 9-1

 ها پدیده لرزیابی برل  غیرعقالیی مباهیمو  ها  مقیاسل   و لفرلد لغل  لز  ن ایمب وم  یکلرزش 

 ی،فنگر لندلخت ، توهم پوف. رند می هدلی رننده رل  مصر  رفتارها  ها، لرزیابی لی . رنند میل تباده 

 ی در ل یزندگ ها  یمهب یدشده در رفتار خر ییشنا ا ها  یر لز جمله  وگ ینا ازگار زمان یحاتترج

 .پژوه  ل  

 (تعیین نقطه مرجع) لنگر انداختن  .8-9-1

رنند  ها  زندگی لح اس نیاز نمی ها  زندگی، به بیمه د  بیمهلز م متری  دالیلی ره بخشی لز بازلر ه

ها   خ   به  وگیر  فنگرلندلخت  در خصوص  الم   تی و لحتمال و شدت وقوع حدوث بیمار 

به عاارت دیگر برخی لز مردم  افم بودن خود در . بر مانا  وضعی   المتی فعلی لفرلد مرتاط ل  

لنگارند و لی  موضوع بر  وضعی  خود در  ینده می  لرزیابی حال حاضر رل به عنولن مرجعی برل 

فنگر لندلخت  در . گذلرد ها  زندگی تاثیر می ل  لز قایل بیمه ها  بیمه لح اس نیاز فرد به پوش 

لی  فنگر . ها مشاهده شد زندگی نیز در دلده خصوص میزلن مالغ قابل تخصیص  االنه فرد به بیمه

ها   ها  نخ تی  بازلریابان و رارشنا ان بیمه زندگی یا متاثر لز  وگیر  ح اب ند بر مانا  لرلئهلتو می
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تهه مت  زیر متضم   وگیر  فنگر لندلخت  در رفتار . کهنی، تاثیر همتایان یا قدرت پردلخ  فرد باشد

 .ها  زندگی ل   رننده هشتم در رلبطه با بیمه مشارر 

 مار تانیب رمیم رهیبگ درد قلام ره یموقع تا رنم ینم حس رو مهیب ازین نمیب یمن م  ازوین  یل یوف.....
 منو ادیب رهیبگ درد قلام م  نههیل لز قال دیبا ره یشخص لون خ .  به  رارت توم  ونیلیم 21 گهیم

 211 م  نههیل   ندهی  ای یضیمر دینیبا ره چون رنه هیتوج منو ادیب دیبا لون سین لون بهنه  میتوج
 گهید  ال 11 بشم تونم می متصور رو  درد قل  نه بشم متصور تونم ینم رو ادیم رمیگ توم  ونیلیم

 یتونینم دلره یعولقا چه فالن  یل یعنی  درد قل   قا گمیم یهرچ م  تونم ینم یچ یعنی درد قل 
 مرض ای. نایل گ یم یچ گمیم یرن هاریچ مثال پارک تو یتون ینم  بدو یتون ینم  بر رله هارو پله رله
 ،،... تمین متصور خ  ه تم رشیدرگ ره قند

 توهم پولی . 1-9-1

ها  طاقه لرزیابی،  وگیر  توهم پوفی ل   به لی  صورت ره فرد به دفیل  ولد  لز دیگر  وگیر 

مافی پایی  یا محدودی  در پردلزش لطالعات، بر ورد صحیحی لز لرزش فعلی وجوه دریافتی در 

 رر ید و قدرت خرید لرزش  رر ید ندلرند؛ بنابرلی  به دفیل توهم پوفی ممه  ل   به خرید 

نامه و  شهار شدن  ثار تورم بر قرلردلد،  زندگی لقدلم نماید لما پس لز گذش  چند  ال لز بیمه بیمه

قابل تحقق لرزیابی رنند و متاثر لز  وگیر  لرزش ن ای با  ممه  ل    مال و  رزوها  خود رل غیر

مشارر  رننده  وم، . نامه نماید ، لقدلم به بازخرید بیمهگذلر   رمایهها   مقای ه با دیگر گزینه

ها  زندگی  ها  زندگی، در تهه مت  زیر به طور ضمنی به توهم پوفی در رفتار خرید بیمه رارگزلر بیمه

 .رند لشاره می

 زنهیم رو  یلفزل  یضر  د می ونیلیم هی گرل مهیب ما متا بانه چون رنند می فهر هم لفرلد لز   ر کی
 همه قرلر ره  ریگیم  اردیلیم یپوف هی بعد و دهیم یپوف هی شما صبر زنهیم رو فوت  یضر ،21

 ،،...ر  بر ورده  رزوهاشو

 (تنزیل هذلولی)ترجیحات ناسازگار زمانی  . 9-9-1

چنانهه کرر شد ترجیحات نا ازگار زمانی یا تنزیل هذفوفی لز طرفی به رم بر ورد یا تنزیل نادر   

دهد و لز  و  دیگر به  زمان حال  وق می مصار   تی لشاره دلرد و لفرلد رل به مصر  بیشتر در

ل   در دلمنه)تر حتی به میزلن رمتر ترجیح لفرلد در خصوص دریاف  منابع مافی در مدت زمان روتاه

میلیون  2بیشتر لفرلد دریاف  ( با فرض تورم ناچیز)به عنولن مثال فارغ لز بحث تورم. معطو  ل   (معی 
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به همی  . دهند دومیلیون و دوی   در دو ماه  ینده ترجیح می تومان در یک ماه  ینده رل به دریاف 

ها  تحقیق،  بر ل اس یافته. لنجامد دفیل ترجیحات نا ازگار زمانی، به تورش لز رفتار عقالیی می

لز ل   در زمینه. گذلرد نامه می ها  زندگی، تاثیر  معهوش بر تمایل به خرید بیمه طوالنی بودن بیمه

، برخی لز لفرلد ...ها  شناختی و  فرهنگی و لقتصاد  و شرلیط خرد همچون  وگیر متغیرها  رالن 

 :رند مشارر  رننده دولزدهم به خوبی به لی   وگیر  لشاره می. دهند نتایج روتاه مدت رل ترجیح می

 بعد  ال 21 ره  یل  جا به نامه بیمه مثال زنمیم مثال رو یمالغ    افه هر نامه بیمه میبگ لگه مثال.....
 هماهی یر   یباش مطمه  بشه میرن فرض یوف رار  یل شهینم خ  رنه پردلخ   ال هر رنه پردلخ 
 انتونی اف  ود نامه بیمه  ال  خر  یرن پردلخ  نقدریل انهیماه  یبگ لگه یعنی. رارو  یل ندلزهینم عق 
 ،،...دنیم لنجام رارو  یل عی ر  یباش مطمه  هنهیم پردلخ  رو

 

 تاثیرات اجتماعی و فرهنگی. 1-1
 قرلر نظر مد صحیح تصمیمات لتخاک و حصول در رل لجتماعی هنجارها  و دیگرلن رفتارها  مردم

، منشاء گرلیی و لرنون یلجتماع یرلتلز تاث یانمرجع و همتا  گروه ا ی،لثرهمرنگ. دهند می

 یفرهنگ  ها لز موفبه ی و لجتناب لز عدم قطع زنانگی یا مردلنگی ها  لرزش، (یرونیب یا یدرون)رنترل

لز  یر جلوگ  برل. ها  لی  پژوه  ل    ، بخشی لز یافتهیزندگ ها  یمهب یدگذلر بر رفتار خر یرتاث

 .گردد میلشاره  گرلیی مرجع و لرنون ها  گروه لثرهمرنگی،لطافه رالم به 
 

 اثرهمرنگی. 8-1-1
خصوص رفتار خرید و به خصوص بیمه زندگی رل به دفیل  عقالیی دریهی لز تاثیرلت لجتماعی ره رفتار 

اللقل برل  بخشی لز بازلر .  ازد، لثر همرنگی ل   ماهی  رمتر شناخته شده و پیچیده محصول متاثر می

تک فرزند  یا دو فرزند  قشر متو ط به باال، بیمه زندگی در حال تادیل به ها   هد ، یعنی خانولده

ها،  با نق  نمادی  عالوه بر راررردها  کلتی محصول ل  ؛ بنابرلی  برل اس دلده یهی لز محصوالت

لثر همرنگی به عنولن یک عامل تاثیرگذلر هم در شهل مثا  و رارررد  و هم منبی و غیررارررد  

ل   رننده نوزدهم صاح  نظر و فروشنده حرفه مشارر . گردد  ن در بازلر هد  بیمه مشاهده می

 .رند دگی در بخشی لز مصاحاه خود به لی  موضوع لشاره میها  زن بیمه

 ممهنه  قا ره گ یم امیلیخ حاال ندلرم قاول تهو م  لصال رن  یم نگاه هم به یلیخ ما مردم چون بله.....
 بعد  بد حیتوض جمعو هی دیبا شما لشتااه  یل نه نه، بگ  میبق نه بگه یهی یفروخت یجمع شما لگر ره
 همه نههیل، .... بزن  حر ها  ندهینما خود  یندلر  زیچ خودتون ،،...یرن صحا   بر تک تک
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 لصال بره گهیدها   شرر  ادین چرل ادیب طر   قا ره دیدلر  زیچ چه  یدلشت یچ شما دلشت ها  شرر 
 حیتوض خودت برل  دلد حیتوض  ندلد حیتوض ب   عمرو مهیب چرل خودت شرر  ایب یگبت ب   چرل
 ،،...هیچ عمر مهیب ینگبت  دلد

 

 گروههای مرجع. 1-1-1
عل  لی  . ها  زندگی لز گروه مرجع ب یار مش ود و متدلول ل   پذیر  لفرلد در خرید بیمه تاثیر

ها  مرجع  گروه. ها  زندگی ل   تاثیرپذیر  ماهی  محصول و لهمی  عنصر لعتماد در خرید بیمه

 .نظر مردم دلرل  تدبیر و نظم در زندگی ه تندشوند ره لز  شامل ب تگان، همتایان و لفرلد  می
 

 گرایی اکنون. 9-1-1
تولن  ن رل یک شاخص فرهنگی مرتاط با بردلش  و  ها  تاثیر گذلر بر رفتار خرید ره می یهی لز موفبه

در مدل لبعاد فرهنگی هاف تد به ح اب ( لفق زمانی روتاه مدت در برلبر بلندمدت) لدرلک لز زمان

لرنون گرلیی باعث میشود ره لفرلد در لرزیابی یک محصول یا خدم  نق  . لیی ل   ورد لرنون گر

مدت رل بیشتر لرزیابی نمایند؛ بنابرلی  به  وگیر  ترجیحات نا ازگار زمانی یا  ها و منافع روتاه ویژگی

و به نوعی  ها  زندگی ره ل تباده لز مزلیا در بلندمدت به وِیژه در بیمه. شوند تنزیل هذفوفی گرفتار می

بنابرلی  لفرلد با  وگیر  لرنون گرلیی، تمایل . به هزینه مصر  نهردن در زمان حال معطو  ل  

بیشتر  به مصر  در زمان حال به قیم  مصر  رمتر در زمان  ینده دلرند و در نتیجه گرلی  رمتر  

ه بی   و ن م با دهند؛ مشارر  رنند به  ازورارها  مدیری  ِ ینده همچون بیمه زندگی نشان می

مدت بودن بیمه زندگی، تلویحا به تاثیر لرنون گرلیی در مولج ه و  با بیمه  لشاره صریح به طوالنی

ها  لقتصاد  بر  ثااتی نهته جاف  توجه تاثیر متغیرها  رالن همچون تورم و بی. نماید زندگی لشاره می

 .گرلیی لفرلد ل   تحریک حس لرنون

  برل ره  زیچ لون ره گمیم م  ها بدهها  مهیب تمام یحت ای عمر   مهیب گمینم ره بگم خولم می م .....
 رو ادیب خولدیم رهل    مشتر دوره یلیخ خ  ذلرنیم لندلز چشم و ذلرنیم رلهارد ذلرنیم دلرن  مشتر
 م  باشه بازده زود ره خولدیم دف  بهنه نهیهز توم  211 توم  111 توم  11 یماه عمر   مهیب
  یال   نهیزم تو  قا  یایب نهیل م  شن ادیپ دیرن می ضاط لگر حاال  تمی   برل دلرم ره  شن ادیپ

 اردیلیم 3 دمیم ب   اردیلیم 31 گهید  ال 11 دیبگ اروی به نههیل  جا به دیبهن رمک مردم به لیل تا
 دیبد ب   هتریروچها   لرزش لالن ندلره یلرزش چیه موقع لون ره دمیم ب   ونیلیم 111 دمیم ب  
 ونیلیم 4  قا م افرت  بر باهاش مالغ  یل با یخول ت لگر ره یرن می دلیپ ازین زمان  یل تو لالن دیبگ
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 دیایب دیبهن ویده سی رو  یل ره دیدلر قدرتو  یل شما چون بده میق ط بده ونیلیم 2 مثال ایب نده پول
 ندلرن ندشونی  به ازین لالن مردم دلرن ازین نویل لالن مردم دیبهن یرلض فحظشون در یزندگ لز رو مردم
 ،،...میندلرل   ندهی  یرلنیل کی عنولن به ما

 گیری بحث، نتیجه -1

ها  شناختی، نق   چنانهه نتایج پژوه  نشان دلد بخشی لز لصول لقتصاد  رفتار  به ویژه  وگیر 

بنابرلی  نادیده . رند میها  زندگی لیباء  گذلر بیمه قابل توج ی در هدلی  و ج   دهی به رفتار بیمه

گرفت  مااحث حوزه رفتار مصر  رننده در تدوی  رلهاردها  رالن در خصوص لفزلی  ضری  نبوک 

ها  زندگی در ولقع نادیده گرفت  بخ  م می لز رله حل ل   ره  یا   گزلرلن و  و تو عه بیمه

ها نشان دلدیم  انا  تحلیل دلدهدر لی  پژوه ، بر م. مجریان رل به  ر منزل مقصود رهنمون نخولهد ررد

ره فر یندها  شناختی، لح ا ات، رلهاردها  لرزش گذلر  و تاثیرلت لجتماعی و فرهنگی،  گاهانه 

در . شود زندگی لز عقالنی  صر  می یا ناخود گاه باعث منحر  شدن تصمیمات مرتاط با بیمه

ها   ها  پی  فرض، ح اب لتها به گزینهگذلر لیرلنی، میانارها  تصمیم، شامل  رلهاردها  مولج ه بیمه

ماهی  . ل  به وضوح وجود دلرد کهنی، قاف  بند ،  وگیر  حبظ وضع موجود، تعلل و لثرهافه

ها  زندگی، در رنار م ائل فرهنگی،  ولد مافی و بلوغ  ، پیچیده و چندگونه بیمه(ناملموس)دیریاب

ها، قاف  بند  و ح ابدلر   ده لز پی  فرضل  و درگیر  کهنی مردم به م ائل روزمره، ل تبا بیمه

کهنی رل باعث شده، بعالوه  وگیر  حبظ وضع موجود و تعلل هم به عنولن یک عارضه رولنشناختی و 

ثااتی و تغییرلت شدید متغیرها  لقتصاد  و با هد  راه  بار  هم به دفیل فضا  عدم لطمینان، بی

 .زندگی رل به تعویق لندلخته ل  ها   گیر  خرید بیمه رولنی و م هوفی ، تصمیم

بینی،  گریز ، خوش گریز ، ری ک تاثیرگذلرها  لح ا ی، لز قایل  وگیر  بی  لطمینانی، زیان

ها  فرد  مرتاط با تیپ  ها  گرم و  رد، د تر ی و ت  یل خودرنترفی، بیشتر موفبه بدبینی، وضعی 

ت، مولج ه لدلرری با ری ک و نیاز عاطبی و هیجانا -ها  لح ا ی شخصیتی، ری ک  گاهی، وضعی 

پذیرند،  هایی رل می به خودرنترفی و نظم در زندگی ل   ره حتی گاهی ت  دلدن به محدودی 

ل  و  رنند و یا به طور رلی خود بیمه ها  بیشتر  رل در مقای ه با محا اات عقالیی تحمل می هزینه

گر لندلخت ، توهم پوفی و ترجیحات  وگیر  فن. دهند دلدها رل ترجیح می مولج ه شخصی با رخ

ها  مرتاط با لرزیابی لرزش و در تعیی   نا ازگار  زمانی یا تنزیل هذفوفی لز د ته  وگیر 

گذلر  تاثیر نامه بیمهنامه و تمایل و گرلی  به   االنه، لنتظارلت لز بیمه بیمه حقها  مورد نیاز،  پوش 

ها  زندگی مشاهده  مرنگی در بخشی لز بازلر بیمهدر بحث تاثیرگذلرها  لجتماعی،  وگیر  ه. ل  
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. و رفتار خرید قابل توجه ل   گیر    گروه ا  مرجع و همتایان در تصمیمهمچنی  نق. گردد می

ها  فرهنگی، با لیجاد ترجیحات نا ازگار زمانی مولج ه و تعامل  گرلیی، به عنولن یهی لز موفبه لرنون

ها  فرهنگی  دیگر موفبه. گذلرلن با چاف  مولج ه  اخته ل   یمهها  زندگی رل برل  برخی ب با بیمه

ها  مردلنگی یا زنانگی و تقدیرگرلیی نیز بر رفتار  همچون لجتناب لز عدم لطمینان، ویژگی

 .گذلرد ها  زندگی تاثیر می رننده در حوزه بیمه مصر 
 

 های مدیریتی و پیشنهادات کاربردی داللت -9

ها   ها  شناختی بر رفتار خرید بیمه با توجه به لهمی  لصول و قولعد لقتصاد رفتار  بویژه  وگیر 

ها  زندگی پیشن ادلت زیر ماتنی بر نتایج لی   زندگی و در نتیجه لفزلی  ضری  نبوک و تو عه بیمه

 : گردد پژوه  لرلئه می

ها     یا پژوهشهده بیمه و شرر ها  زندگی در بیمه مررز لیجاد مررز تحقیقات رفتار  بیمه -1

ها  زندگی به منظور بخ  بند  بازلر بیمه زندگی بر  بیمه به همرله مررز لرتااطات با مشتریان بیمه

ها، لب امات و تردیدها به منظور مدلخله لثربخ  لز  ها، لرزیابی ل اس رفتار مصر  رننده، رصد نگرش

 طریق رلهاردها  بازلریابی

ها  شناختی مرتاط با  ها  تالیغاتی لز ر انه ملی، با تمررز بر لصالح  وگیر  طرلحی و پخ  پیام -2

 ها  زندگی بیمه

 ها  زندگی در  اد مخارج خانولر پررنگ رردن   م بیمه -3

ها  مختل  بازلر و لفزودن  طرلحی محصوالت متنوع و منعط  به فحاظ زمانی ج   بخ  -4

 حال به منظور تعدیل ماهی  بلندمدت محصول رارررد  و لرزشمند معطو  به نیازها ها   ویژگی

ها  بیمه زندگی به عنولن یک  اک زندگی رشدیافته منطاق  لخذ پوش  از   معرفی و فرهنگ -1

 ها  لیرلنی و ل المی با لرزش

قاف  بند  محصول بیمه زندگی به عنولن رلهی به فردلیی ب تر و گره زدن  ن به رخدلدها  خوب  -6

 هی مطمه  در حولدث و وقایع ناگولرزندگی و در عی  حال همرل

ها  زندگی به منظور شنا ایی مولنع کهنی لقدلم لز  ل  و مشاررتی در فروش بیمه رویهرد مشاوره -1

 قایل تعلل، بی تصمیم و بی رنشی

 ها و نیازها  مختل  بازلر ها  زندگی بر ل اس بخ  فنگر بند  منا   بیمه -3

 رمایه نه بعنولن یک هزینه به خصوص برل  لفرلد با موضع یابی محصول به عنولن یک پشتولنه و  -2

 گرلیشات زیان گریز  و هیچ گریز  باال
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 صاحانظرلن، محققی  و ل اتید بازلریابی و علوم رفتار 

 منابع 

Bracha, A. and Brown, D. J. (    ) ‘Affective decision making: A theory of 

optimism bias’, Games and Economic Behavior, pp. 67–80. doi: 

10.1016/j.geb.2011.11.004. 

Brighetti, G., Lucarelli, C. and Marinelli, N. (    ) ‘Do emotions affect 

insurance?’, Review of Behavioral Finance, 6(2), pp. 136–154. Available at: 

https://doi.org/10.1108/RBF-04-2014-0027. 

Brown, J. (2007) Rational and Behavioral Perspectives on the Role of Annuities 

in Retirement Planning, NBER WORKING PAPER SERIES RATIONAL. 

Cambridge, MA. doi: 10.3386/w13537. 

Camerer, C. ., Loewestein, G. and Prelec, D. (    ) ‘Neuroeconomics: why 

economics needs brains’, Neuroeconomics: why economics needs brains, 106(3), 

pp. 555–579. 

Campbell, J. et al. (2014) Modeling of Policyholder Behavior for Life Insurance 

and Annuity Products. Available at: 

https://www.soa.org/Files/Research/Projects/research-2014-modeling-

policy.pdf. 

Corbin, J. and Strauss, A. (2015) Basics of Qualitative Research Techniques and 

Procedures for Developing Grounded Theory. Forth Edit. Thousand Oaks: CA: 

SAGE. 

Dean, M., Kıbrıs, Ö. and Masatlioglu, Y. (    ) ‘Limited attention and status 

quo bias’, Journal of Economic Theory, pp. 93–127. doi: 

10.1016/j.jet.2017.01.009. 

Franken, I. . et al. (2008) ‘Impulsivity is associated with behavioral decision-

making deficits’, Psychiatry Research, 158(2), pp. 155–163. 

Hsieh, H.-F. and Shanon, & S. E. (    ) ‘Three Approaches to Content 

Analysis’, Qualitativr Health Research, 15(9). doi: 10.1177/1049732305276687. 



 

 212 

 «با تمرکز بر اصول اقتصاد رفتاری»های زندگی  گذار در افزایش ضریب نفوذ بیمه تبیین تأثیر رفتار خرید بیمه

Kahneman, D. et al. (    ) ‘Prospect Theory: An Analysis of Decision under 

Risk’, Econometrica. Econometric Society, 47(2), pp. 263–91. Available at: 

https://econpapers.repec.org/article/ecmemetrp/v_3a47_3ay_3a1979_3ai_3a2_3

ap_3a263-91.htm (Accessed: 16 July 2019). 

Kondracki, N. L. and Wellman, N. S. (    ) ‘Contentanalysis: Review of 

methods and their applications in nutrition education’, Journal of Nutrition 

Education and Behavior, 34, pp. 224–230. 

Loewenstein, G. (    ) ‘Emotions in Economic Theory and Economic 

Behavior’, American Economic Review, 90(2), pp. 426–432. doi: 

10.1257/aer.90.2.426. 

Muradoglu, G. and Harvey, N. (    ) ‘Behavioral finance: the role of 

psychological factors in financial decisions’, Review of Behavioral Finance, 

4(2), pp. 68–80. 

Payne, J. W. et al. (   3) ‘Life expectancy as a constructed belief: Evidence of a 

live-to or die-by framing effect’, Journal of Risk and Uncertainty, 46(1), pp. 27–

50. doi: 10.1007/s11166-012-9158-0. 

Ranyard, R. and McHugh, S. (    ) ‘Defusing the risk of borrowing: the 

psychology of payment protection insurance decision’, Journal of Economic 

Psychology, 33(4), pp. 738–748. 

Reimann, M. and Bechara, A. (    ) ‘The somatic marker framework as 

neurological theory of decision-making: review, conceptual comparisons, and 

future neuroeconomics research’, Journal of Economic Psychology, 31(5), pp. 

767–776. 

Rick, S. (    ) ‘Losses, gains, and brains: neuroeconomics can help to answer 

open questions about loss aversion’, Journal of Consumer Psychology, 21(4), 

pp. 453–463. 

Sigma (2013) Sigma No 6/2013 Life insurance: focusing on the consumer. 

Sigma (    ) ‘World insurance in      : solid , but mature life markets weigh 

on growth’, (3). 

Solomon, M. R., Russell-Bennett, R. and Previte, J. (2019) Consumer 



 

 261 

behaviour : buying, having, being. 4th editio. Available at: 

https://www.worldcat.org/title/consumer-behaviour-buying-having-

being/oclc/1086559917?referer=di&ht=edition (Accessed: 15 July 2019). 

Sood, N. (2003) Cashing Out Life Insurance: An Analysis of the Viatical 

Settlements Market Neeraj Sood RAND, Distribution. Available at: 

https://www.rand.org/pubs/rgs_dissertations/RGSD175.html. 

Tversky, A. and Kahneman, D. (    ) ‘Judgment under Uncertainty: Heuristics 

and Biases.’, Science (New York, N.Y.). American Association for the 

Advancement of Science, 185(4157), pp. 1124–31. doi: 

10.1126/science.185.4157.1124. 

 



 

 261 

 دار  با محوریت ماتریس سیاست جهت: ای های توزیع فروش بر توسعه طرف عرضه محصوالت بیمه تحلیل کانال

های توزیع فروش بر توسعه طرف عرضه محصوالت  کانال تحلیل

 دار  با محوریت ماتریس سیاست جهت: ای بیمه

 1ح ی  رربالیی حاجی   4نازنی  صدرلفدینی   3فرلمرز خلیقی   2نیلوفر شریعتی   1یا ر فرهی

 چکیده
تولند توجه به عولمل طر  عرضه، و  نامه، می میزلن فروش بیمه تری  مااحث در لفزلی  یهی لز لصلی

خاصه برر ی و تعیی  میزلن   وف  و د تر ی خریدلرلن به محصوالت عرضه شده در صنع  بیمه، یا 
در لی  پژوه  شرلیط و فولزم لفزلی  شع  و تأثیر  ن بر میزلن ضری  نبوک . همان شاهه فروش باشد

دلر   لقتصاد  مناطق رشور با محوری  ماتریس  یا   ج   -غرلفیاییمتنا   با ظرفی  و حجم ج
(DPM ) لی  . گیرد ل  مورد برر ی و مطافعه قرلر می ها  بیمه لز طریق مطافعه مورد  یهی لز شرر

ها  مؤثر و موجد ظرفی  ل تانی لز طریق بهارگیر  روش  بند  شاخص مقافه ره لز طریق رتاه
TOPSIS   شرر  مورد نظر لز طریق رارت لمتیاز  متولزن لنجام شده ل  ، نشان و نیز عملهرد شع

ها  پتان یل منطقه، در مد خانولر بیشتری  و  رلنه نماینده به لزل  خانولده  دهد ره در بی  شاخص می
رمتری  وزن رل دلرند و لز لی  حیث، ل تان ت رلن بیشتری  و ل تان ر هیلویه و بویر لحمد رمتری  

همچنی  لز حیث عملهرد شع ، بعد مافی بیشتری  و بعد یادگیر ، رمتری  . نی رل دلرندظرفی  ل تا
شعاه در  طح رشور در لی  شرر  بیمه مورد مطافعه 11و  14، 11فذل به ترتی  تعدلد . وزن رل دلرند

هیل شد دلر تش هایی، ماتریس  یا   ج   با توجه به چنی  یافته. لند ب تری  و بدتری  عملهرد رل دلشته
ره مای  ظرفی  ل تانی « جذلبی  صنع »بر محور عمود  و « قوت شرر »ها   ره در  ن شاخص

ل  ، بر محور لفقی جدول ل  ، شع  شرر  مورد مطافعه در هر بعد به  ه گروه رم، متو ط و زیاد 
ولقع زیاد « جذلبی  صنع »زیاد و « قوت شرر »در لی  بی  شعای ره در ناحیه . بند  شدند تق یم
تری  حاف  رل دلرند؛ و فذل ل ترلتژ  شرر  مورد مطافعه  ن ل   ره شع  لی  ناحیه  لند، مطلوب شده

به لفزلی  عرضه ( لتخاک ل ترلتژ  ب ط)ها  رل لز حیث عده و عُده تقوی  رند و با لفزلی  تعدلد  ن
« جذلبی  صنع »و رم « در مقابل، شعای ره در ناحیه قوت شرر . ل  ماادرت ورزد محصوالت بیمه
تری  شرلیط رل بی  شع  مورد مطافعه دلرند و و فذل ل ترلتژ   ن شرر   ن  لند، نامطلوب رم ولقع شده

 (. رمایه از    زلد)ل   ره شع  لی  ناحیه رل منحل نماید 
بند  شع  بیمه و رارت  دلر، رتاه  ل ، ماتریس  یا   ج   عرضه محصوالت بیمه :کلیدی واژگان
 . متولزن لمتیاز 

                                                                                                                         
 رارشنا ی لرشد ح ابدلر ، دلنشگاه  زلد ل المی  .  1
 niloofar_shariati@yahoo.comرارشنا ی لرشد مدیری  لجرلیی، دلنشگاه عالمه طااطاایی، .  2
 دلنشگاه تربی  مدرس دلنشجو درتر  لقتصاد،.  3
 رارشنا ی لرشد بیم  نجی، دلنشگاه عالمه طااطاایی.  4
 رارشنا ی لرشد م ند ی صنایع، دلنشگاه  زلد ل المی.  1

mailto:niloofar_shariati@yahoo.com
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 مقدمه

ها  ها  بیمه دوفتی باالخص در برخی لز رشته ها  بیمه غیردوفتی در تقابل و مقای ه با شرر  شرر 

ها  بوروررلتیک، لی  ظرفی  و قابلی  بافقوه رل دلرند ره رارل و  ل ، به عل  راه  فعافی  بیمه

گر  رل با مانده مثا  در پایان  ال  مؤثرتر فعافی  رنند و با لحرلز برخی لز شرلیط مقتضی، عملیات بیمه

لمّا در لی  میان  ن چه لز لهمی  و لوفوی  خاص برخوردلر ل  ، نحوه مولج ه با . مافی به ثا  ر انند

زیرل با توجه به نمودلر شماره یک، . ائات، شرلیط بازلر و لفزلمات موجود در صنع  بیمه ل  لقتض

ها  لخیر نزوفی بوده ل   و در  ل  ل   ره   م بخ  دوفتی لز بازلر بیمه در  ال شرلیط بازلر به گونه

 . لند ها  غیردوفتی به تدریج موفق به ر     م بیشتر  لز بازلر شده مقابل، شرر 

 

 
 (درصد)کشور  مهیصنعت ب یدیتول بیمه حقاز  مهیب یها سهم شرکت. 8نمودار 

 

لفاته با توجه به نمودلر فوق،   م بازلر بخ  دوفتی، پس لز پنج  ال روند راهشی، مجددلً در  ال 

لی  موضوع گوله  ن ل   . درصد ر یده ل   1/34روند لفزلیشی رل تجربه ررده ل   و به عدد  1321

در . ی ل  شرر  غیردوفت 31ره بی  لز یک  وم صنع  بیمه در لختیار دوف  و مابقی  ن در لختیار 

ب اود ل  بر رارگزلرلن لقتصاد به یک هد  مشترک نی   و  در ج   نیلرقاب  چنی  شرلیطی، 

، گر بیمهم  و ریبی  محصول یک و قی پردلزند با یهدیگر به رقاب  می خوی وضعی  و لفزلی   ود 

یا تصمیم به و  تحری  نتیجهتولند موج   ها می همی   یا   مؤثر ل   وفروش و  ود  ایر رقاا  بر

رنند و نیز  یاد می« قدرت بازلر»فذل توجه به لمر شرلیط بازلر ره لز  ن به  .شود گرلن بیمههمهار  بی  

 .گیر  تقاضا و عرضه در  ن بازلر ب یار م م ل   عولمل مؤثر بر شهل

ه تعدلد رنند و لفات شرر  فعافی  می 32، در بازلر بیمه لیرلن 1321وفق  افنامه  مار  بیمه مررز  

خریدلرلن  ن فرلولن ل  ؛ فذل لز حیث تعدلد فروشندگان و خریدلرلن و نیز مطاف  صدرلالشاره، 
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در رلبطه با مولنع و دولعی ورود و خروج . شرلیط ناظر بر لی  بازلر نه لنحصار  و نه رقاب  رامل ل  

صرفاً بر پایه عولمل لقتصاد  تولن گب  ره ورود و خروج  لز لی  بازلر نیز می/ دوفتی به غیر گرلن بیمه

لفاته لز بعد عدم لنطااق نیز . تر ررده ل   لبتنا شده ل   و ماهی   ن رل به بازلرها  رقاب  رامل نزدیک

ب یار  ها لز  نبرخی  و با یهدیگر برلبر نی تند و حجم لز نظر لندلزه   بیمهها شرر  ،بازلر لی  در

د و فذل   م رمتر  لز بازلر رل در ه  ل   روچک باشنها مم ره  ایر شرر   حافی لند، در بزرگ

 .لختیار دلشته باشند

ل  به یهدیگر و توجه به شرلیط  رنندگان محصوالت بیمه همچنی  لز حیث ولب تگی متقابل عرضه

لی   و پذیرند لز تصمیمات یهدیگر تأثیر می گرلن تولن گب  ره در لی  بازلر، بیمه گرلن می بیمه

گرلن  بیمهرقاب  رامل،  بازلر درزیرل . ل   ویژگی محصوالتقیم  و   تصمیمات شامل تصمیم درباره

بنابرلی  در  ن بازلرها،  یرند وگ ها  رقاا رل در نظر نمی لفعمل و عهس ها ،  یا  تصمیمات

گیر  م تقل  قادر به تصمیم ها  بیمه شرر  رقاب  ناقصا در بازلر لمّل  ؛ ها م تقل  گیر  تصمیم

و مشابه یهدیگر در صنع  بیمه، توجه به  1د و لز طر  دیگر وجود محصوالت همگ نی تن

گرلن پرلهمی  ررده  ل  رل در بی  بیمه قیمتی و رصد ویژگی محصوالت بیمه ها  لفعمل عهس

  رقاب  دهد در بازلرها لمّا چنان ره لدبیات علم لقتصاد گولهی می(. 1324رلد،  پور و خرمی ریان)ل  

لی   گرلن بیمهتغییر در قیم  برل  ؛ زیرل به تغییر قیم  محصوالت خود ندلرند تمایلیفروشندگان  ناقص

رقاا هم   ایر، راه  دهدخود رل محصول قیم   گر  بیمهوقتی  مثالً. نوع بازلر  ود ور نی  

شرر  بیمه راه  ا  ود لم ؛رند میزلن فروش تغییر نمی رنند و بنابرلی  می لتخاک رل ل ترلتژ  همی 

به منظور ر   بیشتر  رقاا قیم  رل ایر ، لفزلی  دهدرل  محصوالت لگر قیم  و در مقابل،. یابد می

و لز  ن جایی ره  دلرند و شرر  مذرور خریدلرلن خود رل لز د   خولهد دلد ثاب  نگه می   م بازلر

، لی  بازلر لز لی  حیث، به رقاب  2دلنیم رل مبروض می عدم محدودی  ظرفی  توفیددر لی  بازلر 

رنندگان،  ره در  ن مدل رقاب   4بر خال  لفگو  رقاب  رورنولی  مدل  در. تر ل   نزدیک 3برترلند

شود،  تعیی  می محصوالترنند و قیم  با توجه به تقاضا و تعدلد رل  رل لعالم می محصوالت میزلن

ها میزلن  رنندگان، با توجه به قیم  هند و  پس مصر د ها قیم  راال  خود رل پیشن اد می لبتدل بنگاه

تعادل ، مشابه راالها همگنیتعادل مدل برترلند با شرط فذل لز  ن جایی ره . رنند تعیی  می رل محصول

                                                                                                                         
1. Homogenous Production 

 .لی  فرض در ولقعی  برقرلر نی   لفاته ره.  2

3. Bertrand Competition 

4. Cournot Competition 
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تر  بازلر رقاب  ناقصِ بیمه لیرلن لز لی  حیث به بازلر رقاب  رامل نزدیک   ،بازلر رقاب  رامل ل مدل

یهی لز (. 1321عااد ، )غییر عرضه و تقاضا برل  تعیی  مقدلر محصوالت ل   ل   و مناقشه لصلی ت

تری  مااحث عرضه، برر ی و تعیی  میزلن   وف  و د تر ی خریدلرلن به محصوالت عرضه  لصلی

لی  مقافه در پی برر ی و مطافعه شرلیط و فولزم لفزلی  شع  و تأثیر . شده، یا همان شاهه فروش ل  

لقتصاد  مناطق رشور با محوری    -ری  نبوک متنا   با ظرفی  و حجم جغرلفیایی ن بر میزلن ض

به بیان . ل  ل   ها  بیمه لز طریق مطافعه مورد  یهی لز شرر DPM) )دلر ماتریس  یا   ج  

تولند در بازلر بیمه، لفزلی  ضری  نبوک رل در پی دلشته باشد، لوفوی  گ ترش  دیگر،  ن چه ره می

ل  ل   ره لفاته  گذلرلن به محصوالت بیمه و   وف  د تر ی بیمه( لز حیث تعدلد شع ) شاهه فروش

عالوه بر عملهرد  ن، لز عولمل رلید  تحلیل و ، ظرفی  لقتصاد   ن منطقه در تعیی  ل ترلتژ  شع 

 .ها  لی  مقافه ل   یافته

ر ضری  نبوک با توجه به ها  بیمه ب در لی  مقافه در پی برر ی  ثار تو یع و گ ترش شع  شرر 

ره در وهله نخ   پس لز تایی  م هله و ضرورت . عملهرد شعاه وظرفی  لقتصاد  منطقه ه تیم

پژوه ، ماانی نظر  تشریح خولهد شد و پس لز  ن مطافعات پیشی  لز حیث رمی  و ریبی  مورد 

ع  و تعیی  ل ترلتژ   ن بند  ش ها  تحقیق بر ل اس رتاه پس لز  ن یافته. برر ی قرلر خولهند گرف 

 .    شود گیر  لرلئه می شعاه بیان خولهد شد و در ن ای  نتیجه

 بیان مسئله و ضرورت پژوهش -1

 گر،ید  لز  و گذلرهی و و ن اد  رما کیو پردلخ  خ ارت لز   کیبه عنولن لبزلر لنتقال ر مهیب

ثاات   یلفزل د،یجد ها هیبه لنااش   رما قیتشو  ک،یر  رارل  یریمد ،یملّ لندلز پس جی ا  ب 

و  یدلخل هی رما  و رارل نهی طح ب   و لرتقا انیز  یتخب ای راه  ،یتجارت و بازرگان لیت   ،یماف

تا عولمل    یضرور  ،یبنابرل(. 1221، 1پریل ه) شودیرشورها م  لقتصاد  یب اود وضع  یدر ن ا

  یشود و در خصوص تقو ییشنا ا  ییپا مهینبوک ب  یبا ضر  صنع  در رشورها  یموثر بر تو عه ل

 مهیره  طاق  مار  افنامه ب یدر حاف. ردیو رفع عولمل راهنده  ن لقدلم الزم صورت پذ ندهیعولمل فزل

  6بافغ بر  2113در  ال  یپردلخت  هابیمه حقدر ج ان برل اس  مهینبوک ب  یضر 1321 ال   مررز

در . ل   یناخافص دلخل دیدرصد توف 3/1ن ا    یل ایدر قاره   ، ناخافص ج ان ل   دیدرصد توف

و  2/4، 1 مهینبوک ب  یبا ضر  یقارس و لمارلت به ترت ،یلشغاف  یلندلز، فل طمنطقه چشم  رشورها  یب

                                                                                                                         
1. Skipper 
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رل  بیمه حق دی، مقام چ ارم توف4/2نبوک   یبا ضر رلنیباشند و لیم مهینبوک ب  یضر  یشتریب  دلرل 2/2

  یانگیلما هنوز با م، دهدیمنطقه رل به خود لختصاص م  یل ها بیمه حقدرصد لز  11دلشته ره حدودلً 

 .دلرد ییب زل صلهصنع  فا  یموفق در ل  رشورها

 

 
 مقایسه کشورهای دارای ضریب نفوذ باال در منطقه .1نمودار 

 

 
 مقایسه ضریب نفوذ بیمه ایران با کشورهای پیشرفته .9نمودار 
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با توجه به نمودلرها  فوق و جایگاه نامطلوب صنع  بیمه لیرلن و ضرورت د تیابی به موقعی  منا   

ها و عولمل مؤثر بر لفزلی  ضری  نبوک صنع  بیمه لیرلن رل بای   زمینه  در مقای ه با  ایر رشورها، می

به منظور لفزلی  نبوک بیمه در رشور متغیرها  محیطی مشتمل بر عولمل چ ارگانه  .مطافعه و فرلهم نمود

لجتماعی، لقتصاد  و فناور   مانند نق  نرخ ب ره، باورها   نتی، تو عه  -قانونی، فرهنگی - یا ی

ها لز بیمه، تورم، در مد  رلنه و لز طر   ل  در رل تا  شناخ  بیشتر جامعه و شرر  فرهنگ بیمه

ل  بیمه،  اختار بیمه، نو ور  در صنع  متغیرها  درون صنع  شامل عولمل مرتاط با نظام حرفه دیگر

؛ ره در بی  مطافعات موجود، برر ی قدرت (1321 ،ی ادلت)و عولمل دلن  تخصصی بیمه مطرح ل  

ر مورد بازلر لز حیث رقابتی بودن به عنولن عامل مربوط به  اختار صنع  لز میان عولمل کرر شده رمت

 . توجه قرلر گرفته ل  

 مبانی نظری

لصطالح قدرت بازلر بیانگر تباوت . ها  لرزیابی  اختار بازلرها، تعیی  قدرت بازلر ل  یهی لز روش

بی  قیم  و هزینه ن ایی ل  ؛ به عاارت دیگر در صورتی ره شرلیط صنع  به نحو  باشد ره یهی لز 

عزت )گیرد با هزینه ن ایی لنجام دهد، قدرت بازلر شهل میگذلر  رل متباوت ها بتولند قیم شرر 

رنندگان در قدرت بازلر یا لنحصار عاارت ل   لز تولنایی یک یا گروهی لز مشارر (. 1332 باد ، 

در شرلیط غیررقابتی، لعمال قدرت بازلر یا لنحصار . بازلر برل  تعیی  قیم ، مقدلر و ماهی  محصول

شتر و بدون ری ک و همچنی  لفزلی  مزلیا  لجتماعی و  یا ی گ ترده منت ی به لفزلی   ود بی

؛ لما قدرت بازلر تن ا مختص شرلیط لنحصار  نی   بلهه گاهی با وجود (1333بیگدفی،)خولهد شد 

ها وجود دلرد گیر  لز قدرت بازلر برل  برخی لز شرر فعافی  بی  لز یک بنگاه در بازلر، لمهان ب ره

( 1221) 1شود بازلر با رقاب  ناقص رو به رو ل   و برل اس  نچه پورتریطی گبته میره در چنی  شرل

گبته ل   لز  نجا ره در  اختار ب یار  لز صنایع رقاب  ناقص حارم ل   باید مالک قضاوت رل لز 

 (1321ش یهی تاش و نصیر ،)تعیی  رقابتی یا لنحصار  بودن به تعیی  درجه نقصان رقاب  تغییردلد 

صادره تعدلد  نامه بیمهفقره  61.363.114لز تعدلد  21ل تناد به  مار  افنامه بیمه مررز  در  ال  با

فقره مختص به بخ  دوفتی ل    21.463.342فقره مختص به بخ  غیردوفتی و تعدلد  33.322.121

در لختیار بخ  دوفتی بوده و با توجه ( نامه لز حیث تعدلد بیمه)درصد لز   م بازلر  44ره برلی  ل اس 

  بیمه لیرلن، به شرلیط به مطاف  مطرح شده در مقدمه فرض بر لی  ل   ره بازلر رقاب  ناقص صنع

ها  بیمه تولن تعیی   تولن گب  در صنع  بیمه عموماً شرر بازلر رقاب  رامل نزدیک ل  ؛ پس می

                                                                                                                         
1. Porter 
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شود و منحنی گذلر  متباوت رل ندلشته و در نتیجه قیم  یا نرخ برل اس مهانیزم بازلر تنظیم می قیم 

یمه و عدم برخوردلر  لز قدرت بازلر با فرض رقابتی بودن صنع  ب. باشدتقاضا رامالً لفقی می

گر در لی  صنع  ها  بیمه پس لز تصوی  قانون تا یس مؤ  ات بیمه غیردوفتی، فعافی  بیمه شرر 

 بیمه حقباید لز فحاظ تحلیل هزینه و فایده همخولنی دلشته باشد، زیرل لفزلی  ن ا  خ ارت به 

شود؛ وفی لز طر  گذلر به  م  بیمه میبیمه گذلر هر چند باعث لفزلی  تمایلپردلختنی تو ط بیمه

در حقیق  مورد لول . گرددگر به تو عه بیمه و لرلئه خدم  میدیگر منجر به راه  تمایل بیمه

نامه ل   و تقاطع منحنی تقاضا و عرضه در بازلر، تعیی  رننده  نامه و مورد دوم عرضه بیمه تقاضا  بیمه

حال مشخص ل   ره لگر در لیرلن . شود ارت پردلختنی میدریافتی به خ بیمه حقن ا  تعادفی 

-رله. ضری  نبوک بیمه رمتر لز  طح ج انی ل  ، دفیل لصلی  ن تعادل  طح پایی  در بازلر بیمه ل  

یا لز طریق لفزلی  تقاضا باید صورت گیرد و یا لز (  نامه تعدلد بیمه)ها  لفزلی  ضری  نبوک در صنع  

لفزلی  تقاضا در یک رشور،  عموماً یا (. تقال منحنی عرضه به  م  رل  لن)طریق لفزلی  عرضه 

منوط به لفزلی  در عولمل خارج صنع  برل  مثال  طح در مد یا لفزلی  توفید ناخافص دلخلی رشور 

باشد و یا منوط به عولمل مرتاط با ل   ره پردلخت  به لی  لمر در چارچوب رنترل صنع  بیمه نمی

باشد؛ لمّا لفزلی  عرضه یا لنتقال منحنی عرضه  از  در صنع  ره لمر  زمان بر میگنو ور  و فرهن

گیرد و هر چه میزلن  ود لنتظار  بیشتر باشد تمایل به  م  رل  ، تو ط صنع  بیمه صورت می

ی با توجه به لینهه بازلر بیمه رقابت(. 1336فول انی،)شود نامه بیشتر میها  بیمه به عرضه بیمهشرر 

شود در لبتدل باید برر ی شود ره فرض شده ل   و  طح قیم  مطابق شهل زیر ثاب  فرض می

در ولقع ضرورت برر ی تاثیر تغییر  طح عرضه . شود یا خیرلفزلی  عرضه، منجر به لفزلی  تقاضا می

 .بر نقطه تعادفی وجود دلرد
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ها  صادره رو به نامه بیمهها  خصوصی، تعدلد لوفی   ولل لی  ل   ره  یا با وجود لفزلی  بیمه

تصوی  با توجه به . لفزلی  بوده ل   و در ولقع لفزلی  عرضه باعث لفزلی  تقاضا شده ل   یا خیر

شرر   1331در  ال  ،مجلس شورل  ل المی تو ط 1331قانون تأ یس شرر  غیردوفتی در  ال 

خصوصی لز قایل  گر ها  بیمه ایر شرر  1332خصوصی حافظ در منطقه  زلد ری  و لز  ال 

تأ یس شدند ... پار یان، رلز ، رار فری ، تو عه، مل ،  ینا، لمید،  امان، پا ارگارد، د ، می   و 

. باشد رو به لفزلی  می شرر  و همچنان 32 حدودل گر ها  بیمهدر حال حاضر تعدلد شرر  ره

ها  غیردوفتی صادره با ورود شرر  نامه بیمهنشان دلده ل   تعدلد  1گونه ره در نمودلر شماره  همان

ر یده  61،363،114 نامه صادره در رشور به ، تعدلد بیمه1321روند لفزلیشی دلشته ل   و در  ال 

روند  32تا  31ها  دوفتی لز  ال نامه صادره تو ط شرر بیمهلفاته باید در نظر دلش  تعدلد . ل  

تولند تصاح    م راهشی دلشته ل   و پس لز  ن مجددلً رو به لفزلی  ل   ره عل   ن می

ها  غیردوفتی باشد لما لز  نجایی ره پس لز طی لی  دوره، تعدلد ها  دوفتی تو ط شرر شرر 

با در نظر گرفت  درصد لفزلی   افیانه )ی به  طح ل تاندلرد ها  دوفتنامه صادره تو ط شرر بیمه

ها  نامه با ورود شرر ر یده ل  ؛ ل تدالل لی  پژوه  در خصوص لفزلی  تعدلد بیمه( ن اتا ثاب  

تولن نتیجه گرف  ره عرضه بیشتر، تقاضا  بیشتر رل لیجاد نموده و لیجاد خصوصی صحیح بوده و می

 .یمه موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه شده ل  بازلر رقابتی در صنع  ب
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 بیمههای  صادره توسط شرکت نامه بیمهتعداد  . 1نمودار 
با توجه به لدبیات پژوه  و مصاحاه صورت گرفته با خارگان در لرتااط با عولمل مؤثر بر توفید و  

عامل مؤثر بر توفید به شرح کیل ل تخرلج گردیده ، پنج (دوفتی و غیردوفتی)ها  بیمه عرضه شرر 

 :ل  

 ها   ود ور نامهطرلحی و لجرل  بیمه -1

 ، تعرفه خ ارت پردلختنی منا   بیمه حقتعیی   -2
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 بازلریابی قو  -3

 ل  ها  بیمهلرلئه تشویق -4

 گذلر  منا   و  ود ور رمایه -1

 هال توزیعلفزلی  رانال -6

ها  بیمه نی   و لز  یک طر  چندلن در رنترل شرر  لز میان عولمل مؤثر کرر شده، عامل دوم لز

تولند به همرله دلشته نامه رل میطر  دیگر پردلخت  به لی  عامل مؤثر، راه  تمایل و تقاضا برل  بیمه

عامل باشد و در ن ای  ها  فروش قابل برر ی و بحث میباشد؛ عامل دوم و  وم در حوزه خالقی 

 هاهر چه لرلئه طرح رلیز ؛دلن   مهیب  هادر شرر  ییگرللز تخصص یتولن شاخصیلول و پنجم رل م

ب تر اً عتیبه د    مده طا جینتا ردیبا توجه به علوم و تخصص مربوطه صورت پذ  گذلرهیو لنجام  رما

ها  فروش ضرور  ل   تا در لبتدل تباوت شعاه، در خصوص رانال (.1336،یو فول ان انم یخا)ل   

 . رگزلر  رل در لی  پژوه  محرز شودنمایندگی و را

 محل، در رل بیمه شرر  وظای  و موضوع م تقیماً ره ل   شرر  بیمه تابع ولحد طاق تعری  شعاه

 لز یهی شعاه، ولقع بیمه ل  ؛ در شرر  م هوفی  با و نام تح  محل،  ن در دهد و فعافی  می لنجام

   فاصله ره مناطقی در معموالً و شرر  ها  فعافی  گ ترش ل   و برل  بیمه شرر  ولحدها 

 تح  تماماً و نی   م تقلی ولحد خود خود  به شعاه شود؛ همچنی  می لیجاد دلرند، شرر  لز زیاد 

. شود می تعیی  بیمه شرر  تو ط های  فعافی  و لختیارلت ل   ره حدود بیمه شرر  نظر

و پردلخ  خ ارت، بازلریابی مشتریان ها  لصلی شعاه عاارت ل   لز فروش بیمه، لرزیابی  فعافی 

 .بزرگ و جذب و رلهار  نمایندگان

 رعای  با ره ل   حقوقی یا حقیقی شورل  عافی بیمه، نماینده شخص 11نامه شماره بر ل اس  یی 

 و نامه  یی  لی  مباد گر ،بیمه و لیرلن مررز  بیمه تأ یس قانون جمله لز مربوط، مقررلت و قولنی 

 بیمه شرر  یک طر  لز نمایندگی به ل  بیمه خدمات عرضه به مجاز بیمه، عافی شورل  مصوبات  ایر

 .باشد می قرلردلد طر 

 به توجه با ره ل   حقوقی یا حقیقی شورل  عافی بیمه، رارگزلر شخص 22نامه شماره بر ل اس  یی  

 خدمات مشاوره و گر ول طه ها فعافی  لنجام به مجاز رارمزد دریاف  لزل  در نامه یی  لی  مباد

 به تولند با چندی  شرر  بیمه فعافی  نمایند و مجازرارگزلر بر خال  نماینده می. م تقیم ل   بیمه

 :ل   زیر ها فعافی  لنجام
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  شرلیط و نرخ خصوص در و  به مشاوره لرلئه و بیمه خدمات متقاضی لز الزم لطالعات دریاف 

 لحتمافی؛ خ ارت دریاف  نحوه و تقاضا مورد بیمه خدمات

 بیمه؛ خدمات متقاضی طر  لز نمایندگی به  ن لمضا  و بیمه پیشن اد فرم تهمیل 

 یا بیمه خدمات متقاضی برل  مورد ح   بیمه مؤ  ات لز لفحاقیه و منا   بیمه پوش  لخذ 

 گذلر و بیمه

  شامل ل  ،  شده صادر بیمه رارگزلر همان رد با ره هایی نامه بیمه خ ارت ها  پرونده پیگیر 

 به خ ارت پرونده تشهیل برل  الزم م تندلت و مدلرک تحویل  ن، ر ید لخذ و خ ارت لعالم

 .گذلربیمه لز نمایندگی به خ ارت خصوص در بیمه مؤ  ه با مذلرره و بیمه مؤ  ه

ها  فروش، تأ یس شع  در ها  لفزلی  عرضه در حوزه گ ترش راناللز لی  ج   ره یهی لز شیوه

باشند و لز طرفی الزمه  از  تخصیص منابع میها  بیمه در پی دناال ب ینه طح رشور بوده و  شرر 

تولن باشد، میها  توزیع منا   و  ود ور، یافت  بازلر و منطقه منا   ج   فعافی  میلفزلی  رانال

  گرمهیخود ب ینوعها  لقتصاد  و ن اد ها  بیمهشرر   لز  و  لمهیبشع   سگب  تأ ی

-هیقدرت  رما  ریگو شهل  لمهیب دیدلن  جد  یدلیدر پ  ریثألمر ت  یلره  شودیمح وب م

بوده   لرحرفهیرقاب  غ قیلز طر بیمه حقندلشته و تن ا نق   ن رمک به راه  نرخ   لمهیب  گذلر

یابی مانتی بر د تر ی ره  لی  پژوه  با توجه به ل ترلتژ  پورتر مانی بر جایگاه(. 1321 ادلتی،) ل  

باید مد رله منحصر به فرد  کیبه شهل  انیبه مشتر یشرر  برل  ر   د تر  ییتولنا دلردبیان می

 ن ل   ره  ل  ؛ در پیمشتر   زلنیم ای ییایلز منطقه جغرلف یتابعنظر قرلر گیرد و لی  د تر ی 

 :رویهرد زیر رل ن ا  به لفزلی  عرضه و در ن ای  تغییر  طح ضری  نبوک بیمه برر ی نماید

  تأ یس شع  در مناطق برخوردلر لز ظرفی  بافقوه فروش بیمه و همچین  تعیی  ل ترلتژ  فعافی  در

 ها  بیمه مورد مطافعه مناطق جغرلفیایی با توجه به عملهرد یهی لز شرر 

و ضری  نبوک بیمه مورد ( لفزلی  عرضه)ل  تعدلد شع   ضرور  ل   تا هما تگی و روند مقای هپس 

درصد، هما تگی متغیرها   1در تحلیل  مار  صورت گرفته با  طح معنادلر  . برر ی قرلر گیرد

ی  رند؛ همچن بوده ره فرضیه فوق مانی بر وجود رلبطه بی  لی  دو متغیر رل تأیید می 2124/1مذرور 

شود طی دوره زمانی بی    افه لفزلی  تعدلد شع  بر مشاهده می 6همان گونه ره در نمودلر شماره 

الزم به توضیح ل   ره محور  م  . باشدضری  نبوک بیمه مؤثر بوده ل   و دلرل  روند لفزلیشی می

ر لی  نهته کر. ل  ( تق یم بر صد) رل   مربوط به ضری  نبوک بیمه و محور  م  چپ تعدلد شع  

  دیتوف بیمه حقرشد رمتر متأثر لز  22به  21نیز ضرور  ل   ره تغییر روند ضری  نبوک بیمه لز  ال 
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 مهیدر بازلر ب  دیتوف بیمه حق رشد  مدن  ییل   و پاتوفید ناخافص دلخلی  یل م با رشد  هیدر مقا

  یبازنش تگان  ازمان تأم یلیدرمان تهم  هامتأثر لز خروج پوش  ینوع ن ا  به  ال قال به

 یبازرگان  هامهیضولبط و مقررلت ب ال برخ مهیصنع  ب  لز پرتبو  و بازنش تگان رشور یلجتماع

  .ل  

 
 مقایسه روند ضریب نفوذ بیمه و تعداد شعب .9نمودار 

-یهی لز شرر )در  طح  ازمان مورد مطافعه  تعیی  ل ترلتژ  شع پژوه  حاضر به دناال  در لدلمه،

  یظرف دیهم لز د هیدو  و یبا نگاه ره بافقوه بازلر ل    یلز ظرف  ریگ ب رهبا توجه به ( ها  بیمه

ل   تا با   یل یدر پ یدو  ال متولف یشع  ط  روند عملهرد دیو هم لز د ییایمناطق جغرلف  لقتصاد

میج   تصم ییرمک نموده و لفگو مهینبوک ب  یضر  یعرضه در  طح صنع  به لفزل   ازنهیب 

 .دیلرلئه نما   و تدوی  ل ترلتژ  شع  از

 پیشینه پژوهش -2
ورار با عنای  به رم بودن ضری  نبوک بیمه در مقای ه با رشد  ریع ر  ( 2113)و همهارلن  1صافح

-ها  روچک و متو ط برر ی نمودهرار فرینان، عولمل تاثیرگذلر بر تقاضا  بیمه رل لز  و  شرک

با برر ی و مرور لدبیات لی  موضوع، لندلزه شرر ، قولنی  و مقررلت، زمینه در لی  پژوه  . لند

 .لندها  تاثیر گذلر بر تقاضا  بیمه تهافل شناخته شدهفعافی  و تمررز جغرلفیا  شاخص

                                                                                                                         
1. Salleh 
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 طی شرقی جنوب و مررز  لروپا  رشور 14 در زندگی بیمه تقاضا  مطافعه به( 2112) 1ر ب هی

 زندگی، ها  بیمه  رلنه و نبوک ضری  شاخص دو لز ل تباده با لو. ل   پردلخته 1223-2111 دوره

 مقررلت ب اود و تحصیالت،  طح  الم ، ها  هزینه تورم،  رلنه، در مد لفزلی  ره ل   دلده نشان

 .دلرند  زندگی ها  بیمه تقاضا  بر دلر  معنا لثر

عولمل موثر بر تو عه صنع  بیمه در تعدلد  لز رشورها  تو عه یافته و در ( 2111) 2فی  و همهارلن 

نتایج نشان دلد ره در مد  رلنه، تعدلد و . لند برر ی ررده 2113-2111ها   حال تو عه رل طی  ال

ها  بیمه، در  ترلرم جمعی ،  اختار جمعی ، توزیع در مد،  ی تم بازنش تگی، مافهی  دوفتی شرر 

 .رس بودن لعتاار خصوصی و مذه  بر تو عه بیمه عمر تاثیر دلردد ت

. لند پردلخته تلبیقی لفگوها  قاف  در زندگی غیر ها  بیمه تقاضا  بر ورد به( 2111) 3  ولدل و ناراتا

 ثروت رش  و در مد  رش  بیمه، تقاضا  در مد  رش  لز لب ام رفع ج   خود مطافعه در  ن ا

 .لند ررده بر ورد تقاضا برل  جدلگانه رل

به برر ی عولمل تأثیرگذلر بر تقاضا  بیمه و تأثیر  ن بر رشد عمومی ( 2111) 4هو لز و همهارلن 

: ها  لقتصاد  شاملدر لی  پژوه  با برر ی و مرور لدبیات لی  موضوع شاخص. لندلقتصاد پردلخته

ها  قانونی و  ها  خارجی و شاخصشرر ، بازلر لنحصار ، حضور بیمه حقدر مد، بانهدلر ، تورم، 

: ها  لجتماعی شاملقولنی  مدنی، فضا   یا ی و قولنی  مافهی  و شاخص:  یا ی شامل

ضا  بیمه اها  رفاه لجتماعی، لمید به زندگی و تحصیالت رل بر تقگریز ، دی  و مذه ، هزینه ری ک

 .لندمؤثر دلن ته

خطی  غیر ها  ل  با در مد  رلنه در قاف  مدل بوک بیمهلرتااط ضرلی  ن( 1322)صبرزلده و جعبر  

برل  لی  منظور و با عنای  به لی  ره   می لز در مد خانولرها ره صر  خرید . نمودندبرر ی 

لرتااط  در لی  پژوش تالش شده ل   ها  باال و پایی  ل  ، شود دلرل  ررلن ل  می خدمات بیمه

شهل تصریح و بر ورد  «S» ها  ف  تولبع فج تیک و منحنیضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه در قا

 .شود

 تو عه مافی، نرخ ب ره، تورم،  رلنه، در مد  طح) لجتماعی و عولمل موثر لقتصاد ( 1321)زلده ح ی 

رشورها   و لیرلن در عمر بیمه تقاضا  بر( زندگی به لمید و تحصیالت جولن، و پیر ن ا  ولب تگی

 ها یافته. برر ی نموده ل   دیتا پنل روش لز ل تباده با 2111-2112دوره  طی لفمنافعم تقل مشترک

                                                                                                                         
1. Kjosevski 

2. Phin 

3. Nakata and Yasuyuki 

4. Hussels 
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 زندگی به لمید و تحصیالت مافی، تو عه  طح ب ره، نرخ  رلنه، در مد دهد ره  طحتحقیق نشان می

 .ل   مطافعه مورد رشورها  در عمر بیمه تقاضا  بر مؤثر م متری  عولمل جمله لز

ARDLها   ر   ز دلدهل ل تباده با وتقاضا  بیمه عمر در لیرلن رل به و یله مدلتابع ( 1334)رضایی 

  ARIMAال تا لفگو  لز گیر  ب ره با رل  ن تقاضا  میزلن و ررده بر ورد 1332-1341 دورهزمانی

 تقاضا  رننده تعیی  عولمل تری  م مره دهد می نشان مطافعه لی . ل   دلده قرلر بینی پی  مورد 1331

 ور خانولده  هبل و لحتمال مرگ نانت بار لنتظار ، تورم تحصیالت،  طح  مد، در لیرلن در عمر بیمه

 رگر یون  اده مدل در عمر بیمه تقاضا  در مد  رش د    مده بر ل اس نتایج به. ه تند

 ARDLARDLتقاضا  و در مد متغیر بی  مدل در لنتظار برخال . ل   بوده 1 و 61/6ترتی  بهو

 .ندلرد وجود معنادلر  رلبطه عمر بیمه

رلبطه بی  در مد و تقاضا  بیمه و عولمل موثر بر میل متو ط به بیمه و نحوه راربرد  ن ( 1331)طبی ف

لو در مقافه خود لدعا ررده ل   ره لفرلد زمانی لقدلم . در بازلرها  مافی رل مورد بحث قرلر دلده ل  

در مد متنا ای دلشته باشند؛ بنابرلی  با لفزلی  در مدها  فرد  و خصوصی رنند ره  به خرید بیمه می

ثر بر در مد ملی مانند توزیع در مد ملی، تورم، ؤعولمل م ضمناً. رند میل متو ط به بیمه لفزلی  پیدل می

بر بر ل اس مقافه لو رشد لقتصاد  . ثیر گذلرندأها نیز بر میل متو ط به بیمه ت ررورد و ترلز پردلخ 

برد و در نتیجه تقاضا برل   ثر بوده و چگونگی توزیع در مدها  طح زندگی رل باال میؤتقاضا  بیمه م

فطبی عولمل دیگر  مانند  طح فرهنگ، پیشرف   یا ی و لزدیاد . دهد ل  رل لفزلی  می پوش  بیمه

 .دلند ثر میؤجمعی  رل نیز بر تقاضا  بیمه م

دهد ره پژوهشی ناظر بر برر ی تأثیر  ها  فوق نشان می برر ی و مدلقه در مطافعات و پژوه 

متغیرهایی همچون ظرفی  بافقوه جغرلفیایی و عملهرد شعاه به صورت توأماً بر عولمل طر  عرضه 

 ل  تا رنون لنجام نشده ل   و لز لی  حیث نو ور  پژوه  حاضر ماره  ل   محصوالت بیمه

 روش تحقیق  -3

در بخ   زین قیتحق لبزلر .راربرد  ل   ج،یو لز نظر نتا یبید ، توصلز نظر هلی  مقافه  قیروش تحق

 میها  تصمروش جزو ل   ره یمرلتاه  ل ل لیتحل ند یفر ،یو در بخ  رمّ یروش دفب ،یبیر

 با قیمدل نظر  تحق. ل  ها ل تباده شده ج   تحلیل دلده TOPSISو لز روش  ارهیچندمع ر یگ

ها  پیشن اد  ج   تأ یس شع  و همچنی  روش دفبی و مصاحاه با خارگان در خصوص شاخص

لنجام شده DPM گیر  لز ماتریس ها  عملهرد  ج   تدوی  ل ترلتژ  با ب رهلضافه نمودن شاخص

 .ل  
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 های پژوهشتحلیل یافته -4

ها  جذلبی  مناطق جغرلفیایی رشور لحصاء در لبتدل طاق لدبیات پژوه  و مصاحاه به خارگان شاخص

 . ل   1شد ره نتایج مصاحاه به شرح جدول شماره 

 های سنجش جذابیت مناطق جغرافیاییشاخص .8جدول 
 سنجه شاخص معیار بعد

خرده 

 فروشی

 جمعیتی

 ن ا  جمعی  ش ر  به جمعی  رل ل تان نرخ ش رنشینی

 نرخ  ربار  جمعی 
تا  14جمعی  بی  / به باال  61جمعی  +  14تا  1جمعی  

61 

 لقتصاد 
در مد خانولر ش ر  و 

 رو تایی
 متو ط در مد خانولر ش ر  و رو تایی

عمده 

 فروشی

 تعدلد پایانه بار  و م افربر  تعدلد پایانه عمرلنی

 صنعتی

 نبر و بیشتر 11تعدلد رارگاه  تعدلد رارگاه

 تعدلد معادن تعدلد معادن

 تعدلد لناار،  وفه گندم و  ردخانه لناار تعدلد  وفه و

 بندر، پایانه مرز ، منطقه  زلد، منطقه ویژه جذلبی  لقتصاد  منطقه تجار 

 عمومی

 تعدلد نماینده/ تعدلد خانولر   رلنه نماینده لز خانولر

 توفید ناخافص دلخلی/ توفید   بیمه حق ضری  نبوک بیمه

 توفید  بیمه حق/ خ ارت پردلختنی ن ا  خ ارت

 

الزم به توضیح ل   ره شاخص جذلبی  لقتصاد  منطقه بیانی بوده ل   ره با لخذ نظر خارگی وزن 

لحصاء  1213/1و  1113/1، 1124/1، 2111/1وجود منطقه  زلد، ویژه، بندر و پایانه مرز  به ترتی  

( مناطق جغرلفیایی) ها ینهگردید و رمّی نمودن لی  شاخص با ضرب تعدلد در وزن برل  هر یک لز گز

 :ها به شرح کیل صورت پذیرف  دهی شاخصدر لدلمه وزن. لنجام شد

س معهو لصل .لندلنجام دلده ها شاخص  یرل ب ی اتیمرحله، خارگان مقا  یدر ل: یزوج  اتیمقا. 1

 ندیدر فرل یزوج ه یمقا سیماتر یلصل ها  یلز خاص یهی گر ،ین ا  به د شاخص کیبودن 

 معیار، تصمیم گیرنده به nبرل  مقای ه  شود رهیباعث م  یخاص  یل. ل   ی ل له مرلتا لیتحل

 n(n-1)/2 ولل پا خ دهد . 

بردلر، مجموع  ژهیوها  روش. شودیل تباده م یها  مختلبوزن لز روش ۀبرل  محا ا: وزن ۀمحا ا .2

بردلر  ژهیروش و. ها  روش  یلۀ لز جمل یهند   یانگیو م یح اب  یانگیم ،ی طر ، مجموع  تون
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خولهد  بر و زمان یمقدلر  طوالن ید ت محا اات در صورت ل تباده لز یتر بوده وفقیدق هین ا  به بق

 .نرمال شوند ی تیها باوزن  ییل   ره پس لز تع شده لنتخابمیانگی  هند ی مقافه روش   یدر ل. بود

 .ها نرمال گردیده ل  به همی  دفیل پس لز دریاف  نظرلت خارگی به لزل  هر فرد دلده

نرخ نا ازگار  مهانیزمی ل   ره به و یله  ن لعتاار پا خ (: نرخ نا ازگار )ها محا اه لعتاار دلده. 3

، C1 ،C2معیار به شرح  nلگر ، در حاف  رلی. گیردخارگان در مقای ات زوجی مورد  نج  قرلر می

C3 ، ...Cn ها به صورت کیل باشددلشته باشیم و ماتریس مقای ه زوجی  ن: 
 

       i , j = 1,2,3,..,n،   
 

 aij =aik × akjچنانچه در لی  ماتریس دلشته باشیم ، دهدنشان می CJرل بر  Ciترجیح معیار  aijره در  ن 

 :هر ماتریس  ازگار دلرل  خصوصیات زیر ل  .  ازگار ل   Aگوییم ماتریس  نگاه می

 مقدلر وزن عناصر برلبر مقدلر نرمال شده هر عنصر ل   .1

 (ل   Aبردلر ویژه ماتریس  W)  ×W = nW  Aمقدلر ویژه برلبر طول ماتریس ل   یعنی .2

 مقدلر نا ازگار  در لی  ماتریس صبر ل   .3

محا اه نرخ نا ازگار  در فر یند تحلیل  ل له مرلتای ره با در نظر گرفت  قضایا  م م موجود در 

به صورت زیر تعری  ( .I.I)نیاز  به مطرح رردن  ن ا در لی  پژوه  نی  ، شاخص نرخ نا ازگار  

 :شودمی

       
      

   
 

 یم لز تق( .I.R)در پایان نرخ نا ازگار  . ل   Aبزرگتری  مقدلر ویژه ماتریس  λMAXره در  ن 

 : یدلز رلبطه   زیر به د   می ( .I.I.R)شاخص نا ازگار  بر شاخص نا ازگار  تصادفی 



      
    

      
 

گیرنده در  باشد ب تر ل   تصمیم 1/1ز نا ازگار  بی  لیاد ور  لی  نهته الزم ل   ره چنانچه 

خاره به شرح کیل ل   ره نتایج نرخ نا ازگار  به لزل  هر . نظر رند ها  خود تجدیدقضاوت

 2در جدول شماره . تولند در لدلمه محا اات مورد ل تباده قرلر گیردبرل اس  ن نظر تمامی خارگان می

 :ها  ورده شده ل  وزن ن ایی شاخص 3ها و در جدول شماره نرخ نا ازگار  ماتریس وزن شاخص
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  منطقه های سنجش پتانسیلنرخ ناسازگاری مقایسه زوجی شاخص .1جدول 

 خبرگان نرخ ناسازگاری

11114  1خاره شماره 

  2خاره شماره 

  3خاره شماره 

  4خاره شماره 

  1خاره شماره 

  6خاره شماره 

 

 های پتانسیل منطقه وزن شاخص:  9جدول 

 وزن نهایی شاخص

 (ش ر ) در مد خانولر 

 بیمه ل تان ضری  نبوک

 (رو تایی) در مد خانولر 

  نرخ ش رنشینی

  تعدلد رارگاه

  ( افه 1) ن ا  خ ارت 

  (جمعی  غیرفعال) نرخ  ربار  جمعی  

  تعدلد  وفه و لناار

  تعدلد معادن

  پایانه تعدلد

  جذلبی  لقتصاد  منطقه

   رلنه نماینده لز خانولر

ها  پیشن اد  به ها برل اس شاخصبند  ل تان ها، خروجی ن ایی رتاهبا توجه به لعمال وزن شاخص

ظرفی  درجه شرح کیل لرلئه گردیده ل   ره در  ه د ته ظرفی  درجه باال، ظرفی  درجه متو ط، 

 .بند  شده ل   پایی  تق یم
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 های عملکرد شعبوزن شاخص:  1جدول 

 خوشه رتبه استان خوشه رتبه استان خوشه رتبه استان

 ۸ تهران

ظرفیت 

 درجه

 باال

 ۸۸ کرمان

 

 

ظرفیت 

درجه 

 متوسط

 6۸ لرستان

 

ظرفیت 

درجه 

 متوسط

 66 همدان ۸6 گیالن 6 مازندارن

آذربایجان 

 غربی
 ۸۹ فارس ۹

خراسان 

 جنوبی
6۹ 

 جانیآذربا

 یشرق
 ۸6 خوزستان 6

چهارمحال و 

 بختیاری
66 

خراسان 

 رضوی
 6۶ کردستان ۸۶ سمنان ۶

 6۷ کرمانشاه ۸۷ قم ۷ هرمزگان

 6۶ ایالم ۸۶ نیقزو ۶ اصفهان

 ۸۱ یزد ۱ زنجان
خراسان 

 شمالی
6۱ 

و  ستانیس

 بلوچستان
 6۳ اردبیل ۸۳ یمرکز ۳

 ۹۱ بوشهر 6۱ گلستان ۸۱ البرز

      
کهکیلویه و 

 بویر احمد
۹۸ 

 

ها  عملهرد  شع  در شرر  بیمه مورد مطافعه با در نظر گرفت  مدل رارت لمتیاز  در لدلمه شاخص

در چ ار بعد مافی، مشتر  و شاهه فروش، فر یندها  دلخلی و یادگیر  تو ط خارگان لحصا  1متولزن

 4و همانند رولل مذرور در خصوص  نج  پتان یل مناطق، وزن دهی گردید ره در جدول شماره 

 :ها  لرزیابی عملهرد به همرله وزن مربوطه  ورده شده ل  شاخص

                 

                                                                                                                         
1  .  Balanced Scorecard 
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 نهاییوزن  شاخص بعد

 مافی
  21به  26رشد تحقق بودجه لز 

  21به  26رشد  ود و زیان لز 

 مشتر  و شاهه فروش

ش  ماهه )   م شعاه لز تعدلد رل شهایات ولصله به شرر  

23) 
 

  بیمه در ل تانها   لنحرل  لز میانگی  تعدلد نمایندگان شرر 

 فر یندها  دلخلی

  ثافث و درمان لز پرتبو  شعاه ها     م رشته

  لرزیابی شده درمانها   ن ا  پرونده

  (23ش  ماهه ) پا خگویی به مهاتاات 

  23تا  26توفید   بیمه حق/  23تا  34بدهی معوق  

  (21)ن ا  فروش غیرم تقیم 

 یادگیر 
  میانگی  نمره  زمون راررنان شعاه

  رتاه شخصی پر نل شعاهمیانگی  

 

بند  در  ه خوشه عملهرد باال، متو ط و ضعی   ها، نتایج رتاهبا توجه به لعمال وزن شاخص

بند  شده ل   ره به  عل  حبظ محرمانگی لز کرر ل امی شع  خوددلر  شده ل   و با  تق م

تعدلد ها  لینهه در برخی لز ل تانالزم به توضیح ل   ره با توجه به . حرو  و عددنشان دلده شده ل  

 .گذلر  متمایز گردیده ل   شع  بیشتر لز یک ل  ، فذل شع  مورد نظر با شماره

 بندی عملکرد شعب شرکت مورد مطالعه نتایج خوشه: 1جدول 

 1، ل 1،  ، س 1، ب 1، ز، ر، غ، ت1، ع، ق، ن2، ک2، لف ، ل3ح  شع  عملهرد باال

 2، ه، س1، ح1، ک4، ح2، م، ت3، ص، ض، خ، ک4ک ،1، ح1ک  شع  عملهرد متو ط

 2، ش، پ، ر، ژ، ث، ک2، ظ، گ2، ط، ن2، چ، ج، ب1، گ2ح شع  عملهرد ضعی 

 

، شع  شرر  بیمه مورد مطافعه در نه بعد ماتریس (DPM)دلر در ن ای  طاق ماتریس  یا   ج  

 عملیات رقابتی قدرت ره ل   تهنیهی DPM یا دلر ج    یا   ماتریس. بند  شده ل   تق یم

 یک ها جذلبی  دلرج    یا   ماتریس. رندمی متمررز خاص، بازلرها  در رل ورار ر   یک

 به ره ل   لبزلر  و گیردمی لندلزه رل بخ   ن لز ل تباده و حمای  برل   ازمان تولنایی و بخ 

 باید، DPM تهمیل در. رند تعیی  دهد،می ترجیح ره رل بازلر لز بخ   ن تا رندمی رمک پژوهشگر

 شود لنجام گذلر   رمایه رجا در و میزلن چه به ره شود برر ی تا رندمی رمک تحلیل لی  ره گب 
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 به و شده لتخاک تصمیمات  یا لی  ره تعیی  در DPM ن ای  در باشد؛ چگونه  ازمان گیر  ج   و

 لز ل تباده منظور به. رندمی رمک  ازمان به دلرند، رل منبع  بیشتری   ازمان، روزه هر در مده لجرل

 لز بخ  هر برل  رلهاردهایی  ن با مطابق و شود تعیی   ازمان ل ترلتژ  هد  بای   می تحلیل، لی 

 ن به ترتی  قوت  Y و X محورها ، ل  دوبعد  ل  شاههلی  ماتریس ره . گردد تدوی  ماتریس

ها  ل ترلتژ  رالن  زلدرردن  رمایه، و دلرل  گزینه دهندنشان میشرر  و جذلبی  صنع  رل 

نحالل یا تضاع ، ل،   بازلرنشینی، توفید نقدینگی، رشد، رهار ل  یا عق گیر  مرحلهرناره

 (.1221 ه جو،) شود ختهوشی و پیشرو  محتاطانه می

  جذابیت صنعت   

 کم متوسط زیاد  

ت
ت شرک

قو
 

 زیاد

 

 بازلر رهار 

 

 توفید نقدینگی رشد

 متوسط

 

  ختهوشی

 

 پیشرو  محتاطانه
عق  / مرحله ل  گیر  رناره

 نشینی

 کم

 

لنحالل یا 

 تضاع 

 

/ گیر  مرحله ل رناره

 عق  نشینی
  زلد رردن  رمایه

ره مای  « جذلبی  صنع »عمود  و  بر محور« قوت شرر »با توجه به خروجی مدل زیر ره در  ن 

ظرفی  ل تانی ل  ، بر محور لفقی جدول نشان دلده شده ل  ، شع  شرر  مورد مطافعه در هر بعد 

زیاد « قوت شرر »در لی  بی  شعای ره در ناحیه . لند بند  شده به  ه گروه رم، متو ط و زیاد تق یم

اف  رل دلرند؛ زیرل در لی  ناحیه، هم عملهرد تری  ح لند، مطلوب زیاد ولقع شده« جذلبی  صنع »و 

ل  برخوردلر  شع  مطلوب بوده ل   و هم  ن ناحیه جغرلفیایی رشور لز چنان جذلبی  و ظرفی  بافقوه

تری  وضعی  قرلر دلده ل   و فذل ل ترلتژ  شرر  مورد مطافعه   ل بوده ل  ، ره لی  شع  رل در لیده

اتخاذ )ها  یث عده و عُده تقوی  رند و با لفزلی  تعدلد  ن ن ل   ره شع  لی  ناحیه رل لز ح

در . ل  ماادرت ورزد تا رهار  بازلر حاصل گردد به لفزلی  عرضه محصوالت بیمه( استراتژی بسط

لند، به  ا  عدم  رم ولقع شده« جذلبی  صنع »رم و « مقابل، شعای ره در ناحیه قوت شرر 

ت
ت شرک

قو
  

 زیاد

 
 

 متوسط

 
 

 کم
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ها لز  و  دیگر،  لز یک  و و منا   ناودن عملهرد  ن برخوردلر  لز ظرفی  جغرلفیایی مطلوب

تری  شرلیط رل بی  شع  مورد مطافعه دلرند و و فذل ل ترلتژ  شرر  مورد مطافعه  ن ل    نامطلوب

در این  گذاری سرمایهاتخاذ استراتژی آزاد کردن )ره شع  لی  ناحیه رل منحل نماید 

یک لز نولحی  گیرند، ب ته به  ن ره به ردلم   قرلر میو در ن ای  شعای ره بی  لی  دو طی(. منطقه

رم « قوت شرر »ل  ره در ناحیه  تر باشند، ل ترلتژ  خاص خود رل دلرند؛ مثالً شعاه لی  طی  نزدیک

ل  ، باید تالش رند تا عملهرد خود رل ب اود بخشد و لز   متو ط ولقع شده« جذلبی  صنع »و 

 . تباده نمایدها  ل تانی تا حد لمهان ل ظرفی 

 
، 2، ک2، لف ، ل3ح

 ، 1ن

 1، ل1، ب1ت

  ، د، غ 1ع، ق، ز، س

 ،4، ح2ت ،1، ح1ک

 1ح

 ، م3، ص، ض، ک4ک

 2س، ، ه1ک

 خ

 ، ش2، ن2، ب2ح

 ژ،ث

 ،2گ، چ، ج، ظ، 1گ 2ط، ک

 پ، ر

 

ها  ل تانی،  بنابرلی  تعیی  ل ترلتژ  بر ل اس نوع و نحوه عملهرد و نیز وجود یا عدم وجود ظرفی 

 . باشد یافته لی  مقافه می
 

 گیری  بحث و نتیجه -5

یهی عولمل  لی  پژوه  در رل تا  لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رشور به دناال  ن ل   تا با مطافعه

باشد، لبزلر  ها  بیمه ره تأثیر  اختار صنع  لز حیث  طح قدرت بازلر میشرر  عرضه لفزلی 

 از  ل ترلتژ  فعافی  شع  در مناطق جغرلفیایی با توجه به ظرفی  و حجم بازلر رل لرلئه  ج   تصمیم

. دها  بیمه با توجه به پتان یل مناطق جغرلفیایی رل مشخص نمای نموده و همچنی  لوفوی  فعافی  شرر 

 ضری  لفزلی  بیمه، بازلر در تولند می ره چه در لی  پژوه  فرض بر لی  ل   ره  ن دیگر، بیان به

 د تر ی   وف  و( شع  تعدلد حیث لز) فروش شاهه گ ترش لوفوی  باشد، دلشته پی در رل نبوک

 شع ، ل ترلتژ  تعیی  در منطقه  ن لقتصاد  ظرفی  لفاته ره ل   ل  بیمه محصوالت به گذلرلن بیمه

به همی  ج   در بحث و . ل   مقافه لی  ها  یافته و تحلیل رلید  عولمل لز  ن، عملهرد بر عالوه

 ل   روشی ره ،(DPM) ها گذلر   یا   ج   تعیی  ماتریس تهنیک گیر  لی  پژوه  لز نتیجه

 زیاد

 

 

 متوسط
 

 

 کم

 کم              متوسط                        زیاد           

ت
قو

 
ت

شرک
  

ت 
ت شرک

قو
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 جذلبی  عدم یا جذلبی  به رلجع بتولن  ن برل اس ره شود می پردلخته ضولبطی تعیی  به  ن در ره

 رنونی موقعی  نیز و رند می فعافی   ن در تجار  ل ترلتژیک ولحد ره صنعتی یا بخ  دورنما 

 لز یهی ره  ن جایی لز. ل   شده ل تباده نش  ، قضاوت به بخ   ن در قوت یا ضع  نظر لز ولحد

 فعافی   ن در مؤ  ه ره ل   بازلرهایی عرضه و توفید لرزیابی لمهان روش لی  م م ها  ویژگی

 رل ها  ن به ورود  لندیشه وفی نشده، ولرد هنوز ره فعافیتی ها  میدلن تحلیل و تجزیه همچنی  و رند می

 و رشور جغرلفیایی مناطق در بیمه ها شرر  فعافی  جذلبی  لرزیابی ج   در تهنیک لی  لز دلرد؛

 حضور گذلر  یا   ج   مناطق لی  در بیمهها   شرر  لز یهی شع  رنونی موقعی  با  ن تطایق

  اختار به مربوط عامل عنولن به بازلر قدرت مباهیم لز گیر ب ره با تا ل   شده ل تباده منطقه در

 .  بردلش  رشور در بیمه نبوک لفزلی  ج   در قدمی ب ینه ل ترلتژ  تدوی  با صنع 

پتان یل منطقه، در مد خانولر بیشتری  و ها   دهد ره در بی  شاخص ها  لی  پژوه  نشان می یافته

 رلنه نماینده به لزل  خانولده رمتری  وزن رل دلرند و لز لی  حیث، ل تان ت رلن بیشتری  و ل تان 

همچنی  لز حیث عملهرد شع ، بعد مافی . ر هیلویه و بویر لحمد رمتری  ظرفی  ل تانی رل دلرند

شعاه در  طح رشور در 11و  14، 11فذل به ترتی  تعدلد . دبشتری  و بعد یادگیر ، رمتری  وزن رل دلرن

 .لند لی  شرر  بیمه مورد مطافعه ب تری  و بدتری  عملهرد رل دلشته

 منابع  -6

 و لیرلن در عمر بیمه تقاضا  بر لقتصاد  و لجتماعی عولمل تاثیر برر ی ،(1321. )ه زلده،ح ی 

 61-16 ،13 شنا ی،جامعه مطافعات لفمنافع،مشترک م تقل رشورها 

 در ور  ب ره بر موثر عولمل برر ی (. 1331)راشانی مژگان و فول انی جالفی لح ان فرزلن؛ ،خام یان

 تحول طرح در  ن نق  به توجه با)ل   بیمه نبوک ضری  ب اود برل  عاملی عنولن به بیمهها   شرر 

 تحول برنامه رردن عملیاتی تو عه و بیمه لفمللی بی  همای  دومی  و ملی همای  پانزدهمی  ،(ل  بیمه

 .بیمه پژوهشهده ت رلن، بیمه، صنع  در

 بیماه صناع  در  ن در ماد  رش  محاا ااه و عمار بیماه تقاضاا  تابع تخمیا (. 1334. )ح رضایی،

 .ت رلن دلنشگاه لقتصاد دلنشهده لرشد، رارشنا ی نامه پایان. لیرلن

 یفصلنامه علم ،'و در مد  رلنه مهینبوک ب  یضر  یب یرخطیلرتااط غ'(. 1322. )ه.  جعبر ،.ل ،صبرزلده

 13-11. 1.  لقتصاد  مدف از یپژوهش -

 112 – 112(: 13)3دلن  و تو عه، . مهیب  لرتااط در مد با تقاضا(. 1331. )ع ،یفطب
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، 11نوب  چاپ ، (بازلرها، تعادل عمومی و لقتصاد رفاه)، مااحثی در لقتصاد خرد (1321)عااد ، جعبر، 

 .لنتشارلت  م 

، لنتشارلت 1،  اختار بازلرها در لقتصاد، نوب  چاپ 1324، محمدلمی ،رلد ، خرمی عید ،پور ریان 
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 

 
 

ای در راستای  های طراحی محصوالت جدید بیمه اصول و چارچوب

 افزایش ضریب نفوذ بیمه
 

 3زلده  یاوش بندلریان   2 زلده ب ادر   1زلده فربد خانی

 

 چكيده 

ها  جدید، لفزلی  وفادلر ، نیاز مشتر  و مولرد  لز لی  قایل، صنع   لفزلی  رقاب ، ظ ور ری ک

چنی  تغییرلتی در  .دهد  وق می بیمه حقها برل  لفزلی   هایی برل  معرفی نو ور  بیمه رل به دناال روش

طور دلئم خود رل  گرلن لگر قصد لدلمه م یر رل دلرند؛ نیاز ل   به لفتد و بیمه بازلر به طور مدلوم لتباق می

همچنی  شایان توجه ل   ره یهی لز عولمل لفزلی  ضری  نبوک در . با یک محیط متغیر تطایق دهند

 . باشد والت جدید میل  و طرلحی محص دهی به محصوالت بیمه صنع  بیمه، تنوع

خوبی تب یر  گیرد لما لغل  به طور گ ترده مورد ل تباده قرلر می نو ور  لز جمله عاارلتی ل   ره به

بای   لبزلر یا روشی لرلئه دهد  نو ور  می. عنولن نو ور  یاد ررد تولن به لز هر تغییر  نمی. شود نمی

برل  نو ور  نیاز نی   ره محصوفی رامالً . شدره وضعی  موجود، یک لقدلم یا یک لیده رل ب اود بخ

نو ور  در . بند  ررد تولن لز فحاظ نوع و میزلن تق یم طور رلی نو ور  رل می به. جدید طرلحی ررد

همچنی  لز . باشند محصول و خدمات، فر یند، بازلریابی،  ازمان چ ار نوع شناخته شده لز نو ور  می

 .  باشد ل  در مباهیم نو ور  می بند  شناخته شده هبعد میزلن، تدریجی و رلدیهال د ت

ها در بیمه لمولل و م هوفی   عی بر  ن ل   ره عالوه  در تحقیق حاضر با توجه به تنوع گ ترده رشته

ها  لمولل و م هوفی ، به تدوی  رلهنما و لفگویی  هایی لز محصوالت جدید در حوزه بیمه بر لرلئه نمونه

نق  ن اد ناظر نیز به عنولن یهی لز بازیگرلن . ل  پردلخته شود ت نوی  بیمهج   د تیابی به محصوال

                                                                                                                         
 khanizadeh@irc.ac.irها  لمولل و م هوفی ، پژوهشهده بیمه،  عضو هیات علمی گروه پژوهشی بیمه.  1

 bahador@irc.ac.irها  لتومایل، پژوهشهده بیمه،  م هول میز تخصصی بیمه.  2

 s.bondarian@samaninsurance.comمدیر حوزه مدیری  عامل، شرر  بیمه  امان، .  3

های  پنل نیازسنجی و انطباق محصوالت بیمه

 اموال و مسئولیت با نیازهای مشتری 
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ها  حقوقی  مؤثر در فرلهم رردن ب تر برل  خلق نو ور  در صنع ، مورد برر ی قرلر گرفته و چاف 

 .  تولند روند نو ور  رل تح  تأثیر قرلر دهد مورد لرزیابی قرلر گرفته ل   و لجرلیی ره می

در بخ  نخ   به معرفی نو ور  لز نظر نوع و : باشد  تا  اختار تحقیق به شرح زیر میدر همی  رل

ها  بیمه لز منظر نو ور  مورد لشاره قرلر گرفته  میزلن  ن پردلخته شده و همچنی  رتاه ج انی شرر 

دهد  ها  بیمه و صنع  بیمه رل به  م  نو ور   وق می هایی ره شرر  در لدلمه محرک. ل  

هایی لز  در بخ  دوم، بر ل اس لفگو  طرلحی شده در بخ  نخ  ، مثال. گردیده ل   برر ی

ها  نظارت  برر ی شیوه. محصوالت نوی  بیمه در حوزه بیمه لمولل و م هوفی  معرفی گردیده ل  

ها  موجود در تصوی   شود و بخ  چ ارم به چاف  رلیج در دنیا در بخ   وم پژوه  بحث می

بند  و پیشن ادلت تحقیق  در بخ   خر جمع. پردلزد لئه شده به بیمه مررز  میمحصوالت جدید لر

 :گردد لرلئه می

ترری  نو ور  تدریجی و رلدیهاال در   -2ها  لحتمافی در برخی قولنی   بازنگر  و لیجاد نو ور  -1

 هااا  رلدیهااال  ل ااتباده لز بازلریااابی  -3هااا  تاادریجی   لرلئااه محصااوالت بااا تمررااز باار نااو ور     

 بند  لز فحاظ میزلن نو ور   ها  بیمه لیرلنی به رتاه نیازشرر  -4 

 محصول جدید، ضری  نبوک، نو ور ، بیمه لمولل و م هوفی  :کلیدی واژگان
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 مقدمه. 8

در ولقع . بیمه به عنولن یهی لز لجزل  بازلر مافی، نق  م می رل در تو عه و رشد لقتصاد  بر ع ده دلرد

ها  لقتصاد  و لز  ن اد مافی، لز یک  و منجر به لطمینان و ت  یل فعافی  صنع  بیمه به عنولن یک

در لی  رل تا . گردد  و  دیگر به عنولن یک مو  ه مافی منجر به تقوی  بنیه لقتصاد  رشور می

ها  لرزیابی عملهرد صنع  بیمه همولره مطرح  ضری  نبوک بیمه به عنولن یهی لز م متری  شاخص

ص ره نشانگر   م م تقیم فعافی  صنع  بیمه لز توفید ناخافص دلخلی رشور لی  شاخ. باشد می

ها  بازلر بد    ها  صادره تق یم بر توفید ناخافص دلخلی به قیم  باشد لز ن ا  مجموع حق بیمه می

 . ید می

 تغییر و لطالعات فناور  و لرتااطات پیشرف  بازلرها  جدید، مافی، تحوالت جمعیتی، لز طرفی تغییر

 بیمه دلشته صنع   اختار به دلدن شهل و ور  ب ره رار یی، تغییر در توج ی قابل تأثیر مشتر  رفتار

  نتی طور به .شود نمی شناخته به عنولن یک صنع  خالق و نو ور بیمه صنع  برخی، به لعتقاد .ل  

 و نقل دریایی، حمل  وز ، مانند  ت  ل ، رلیشه و ل تاندلرد نیازها  به محدود ل  بیمه محصوالت

ج     نتی، محصوالت لز حال  نهه توجه به فر یندهایی فرلتر .ل   بوده  الم  و ب دلش  خودرو،

 .مشتریان و صنع  لز لهمی  زیاد  برخوردلر ل   ویژه نیازها  د تیابی و پوش 

محصوالت  دهی به تنوع ،بیمهدر صنع  ضری  نبوک لفزلی  یهی لز عولمل  شایان توجه ل   ره

لز لهمی  زیاد  ل   طرلحی محصوالت جدید بیمه ،برل  ر یدن به لی  هد  باشد ره میل   بیمه

یهی لز عولمل موثر در رشد و ر    ،در شرلیط رنونی صنع  بیمهبه لی  معنا ره  .برخوردلر ل  

 ها اب رق و طرلحی محصوالت نوی  برل  صنع  بیمه ل   و بایدنو ور   ،  م بیشتر  لز بازلر

ها   شرر  فذلو  ت باشدلها، نحوه لرلئه خدمات به مردم و پردلخ  خ ار معطو  به نو ور  طرح

و با  موزش پر نل خود، ن ا  به لرلئه  گذلرلن بیمهبا برر ی بازلر و شناخ  نیازها   بایدبیمه 

  .ل  گام بردلرند محصوالت جدید بیمه

 پژوهش بیان مساله و ضرورت. 1

 بیمه نیازها  تشخیص در نو ور  لز ل تباده عدم و رشور در بیمه ها  شرر  تعدلد پر حضور لمروزه

 فرهنگ گ ترش عدم و بیمه نبوک ضری  لفزلی  عدم موج   نتی، محصوالت لز ل تباده و گذلرلن

 .ل   شده رشور در مطلوب نحو به ل  بیمه

لز قانون برنامه پنج افه ششم تو عه، بیمه مررز  موظ  ل   ضری  نبوک  11ماده  1مطابق بند 

با مقای ه لی  ضری  نبوک با ضری  نبوک . درصد بر اند 1ها  بازرگانی رل در طول لجرل  برنامه به  بیمه
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باشد  بیمه میر د ره وظای  و تهافی   نگینی بر ع ده صنع   ، به نظر می(33/2)فعلی صنع  بیمه 

لیجاد ب تر و شرلیط فرهنگی عالوه بر  بخشی به لی  موضوع، برل  تحقق م متری  بخ ره در لی  رل تا 

در گام بعد  لیجاد نو ور ، ، ل  برل  لفزلی  پذیرش عموم مردم به قاول ل تباده لز خدمات بیمه

 .باشد میش ها  بازلریابی و فرو ل  و تغییر در مدل متنوع رردن  اد خدمات بیمه

ل  لز تنوع زیاد   تولن یاف  ره محصوالت بیمه الزم به کرر ل   ره با مطافعه  ایر رشورها  دنیا می

نوع بیمه م هوفی  وجود دلرد ره لی  تنوع در لیرلن به  331در  طح دنیا برخوردلر ل   به عنولن مثال 

ل  در رشور ن ا  به  ایر  هر د ره نشان لز محدود بودن تنوع محصوالت بیم نوع می 111حدود 

لند ره در  لقدلم به طرلحی محصوالتی نموده ،ها  بیمه برخی شرر در رشور لز طرفی . رشورها دلرد

رمتر در  ،در ن ای  خصایص جدید بودنظاهر ل امی متباوتی با محصوالت موجود بازلر بیمه دلرند لما 

 .شود  ن مشاهده می

ره مقای ه یک الزم به کرر ل   ل  در  ایر رشورها  دنیا،  بیمهلز طرفی با توجه به تنوع محصوالت 

ها   پذیر نااشد و در لی  مقافه به تهنیک ل  رشور با  ایر رشورها  دنیا لمهان به یک محصوالت بیمه

 .ل  خولهیم پردلخ  طرلحی محصوالت جدید بیمه

 مرور ادبیات تحقیق. 9

شود ره رشد بازلر ج انی بیمه در پنج  ال  ده می، تخمی  ز2113بر ل اس گزلرش لر نچر در  ال 

 :میلیارد دالر بر د 311ل  به  جدید بیمه خدمات و محصوالت لندلز   ینده به ول طه رله

 

 
Source: (Accenture, 2018) 

 

 ال  ینده مربوط به   یا  1 ید بیشتری  رشد در بازلر ج انی در طی  همانگونه ره لز  مار و لرقام بر می

ل  در لی   باشد و فذل بازلر بافقوه ل  می لقیانو یه در خصوص طرلحی محصوالت و خدمات جدید بیمه

 .خصوص در قاره   یا وجود دلرد
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 -  یا و لروپا شمافی،  مریها  در بازلر رارشنا ان و بیمه تحلیلگرلن لز لفمللی بی  تیم لر نچر یک

  فمان، فرلن ه، لنگلیس، متحده، لز قایل لیاالت)دنیا  بزرگ لقتصاد 2 دلد و بر رو  تشهیل لقیانو یه

صنع   رشد عامل 23برر ی صورت گرف  و نتایج لی  برر ی ( ل ترلفیا و چی  ژلپ ، ل پانیا، لیتافیا،

 :شوند بند  می زیر د ته به شرح گروه پنج لی  عولمل به ره نمود رل مشخص بیمه در  ینده

با  لما ل   دشولر  نتی ها  روش لز طریق  ن ا به د تیابی ره بازلر لز هایی بخ  در نبوک لفزلی  .1

 (نو ور  تدریجی) .ه تند تر د تر ی قابل( ... و موبایل  نالی ،) جدید ها  ل تباده لزرانال

 لرلئه برل  رل هایی فرص  و لند  مده پدید ها نو ور  و ها فناور  نتیجه در ره جدید  خطرلت .2

1ها   ایار  و لقتصاد گیگ لند؛ لز قایل بیمه نمودهفرلهم  جدید ها  بیمه
 

به   ازد می قادر رل گرلن بیمه ره( 2GAFAs مانند)  نتی غیر ها  لرو ی تم و ها ول طه با رولبط .3

 .رند می رش   ن ا برل  رل لرزشی جدید منابع و خود در تماس باشند مشتریان شهل متباوتی با

  ایر و لرو ی تم شررا  به رل خود ها  دلرلیی گرلن بیمه ره جایی ،«جدید» در مد ر   .4

 مشتر ، رفتار و ها دلده شامل ها دلرلیی لی  .دهند می لرلئه بارند،  ود  ن ا لز تولنند می ره بازیهنانی

 .ل   دیگر مولرد ری ک ها  لفگوریتم

 تا رند می رمک مشتریان به ره ل  مشاوره خدمات جمله لز لفزوده، لرزش با محصوالت یا خدمات .1

گذلرلن لح اس لطمینان و لمنی  بیشتر  دلده و باعث  بیمه به خدمات لی . دهند راه  رل خود خطرلت

خ ارلت، باعث ر   در مد  میزلن راه  با همزمان شده و لفزلی  میزلن لرتااط مشتر  با شرر 

 .شود می

نبر نظر نجی  1111 لز لز بی  ل  لنجام دلد ره در  ن مطافعه 3شرر  نه وس 2111همچنی  در  ال 

لرشد بودن  و بیمه رشته دپارتمان، شرر ، نوع منطقه، رنندگان لی  نظر نجی بر ل اس شرر . شد

 شمافی،  مریها : گردید تق یم منطقه هب  نیز به ج ان همچنی  .لنتخاب شدند دهنده پا خ لفرلد

 .میانه   یا  و خاورمیانه  مریها  التی ، فریقا، لقیانو یه، و   یا لروپا،

                                                                                                                         
1. Gig Economy 

2. GAFAs refer to the ever-expanding host of 'digital natives' that include Google, Apple, 

Facebook and Amazon, as well as Baidu, Alibaba, Tencent/WeChat, and other large platform 

businesses like Uber and Airbnb. 

3. Nexus 
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مختل   ن ا، نظر نجی لز بی   ها  و همچنی  نق  ل  بیمه با توجه به متنوع بودن بازیگرلن لرو ی تم

ها  لتهایی، رارگزلرلن و نمایندگان، شاهه توزیع،  ها  بیمه، شرر  بازیگرلنی مشتمل بر شرر 

شایان . گذلر و نظارت لنجام شد ن ادها  قانونها، بدنه دوف  و  ها، لنجم  ها  فناور ، ر انه شرر 

 .لند ها  بیمه و لتهایی تشهیل دلده دهندگان رل شرر  لز پا خ% 44کرر ل   ره 

ها  ماتنی بر  مانند بیمه)محصول  ها و روندهایی در رلبطه با تو عه  نهه به مثال لز نتایج مطافعه قال

بر لی  ل اس، . رند دهد لشاره می  ن ا نو ور  رخ میهایی لز صنع  ره در  بپردلزد به بخ ( 1ل تباده

 :باشد نتایج زیر قابل مشاهده می

 میزان تاثیرگذاری نوآوری بخش

 %11 گر  بیمه

 %11 گذلر  قیم 

 %14 بازلریابی

 %11 لرچوئر 

 %33 مدیری  لرشد

 %31 شاهه فروش

 %31 فناور  لطالعات

 %26 خ ارت

 ،(دهندگان پا خ لز ٪11)1گر  بیمه لز لند عاارتند به خود لختصاص دلده  م رل  ره باالتری  بخ   ه

دهنده ماهی  صنع  بیمه در بهارگیر   لی   مار خود نشان (.٪14) بازلریابی و( ٪11) 2گذلر  قیم 

 .باشد ها  تدریجی می نو ور 

                                                                                                                         
1. Usage Based Insurance (UBI) 
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زلویه  به تحلیل  ن لز ها  مختل  صنع ، بخ  بر ل اس محصول برر ی بر لی  مطافعه عالوه

ها  لتومایل، م ه  و  الم  به  ل  نیز پردلخته ل   و به عنولن مثال رشته ها  مختل  بیمه رشته

. ل  ه تند ره بیشتری  نو ور  محصول در  ن ا دیده خولهد شد  ه رشته% 41و % 41، %16ترتی  با 

بینی    هوشمند قابل پی ها لشیاء و به تاع  ن خودروها و خانه لی  موضوع با توجه ظ ور پدیده لینترن 

 .باشد می

 زندگی غیر نوآوری در محصوالت بیمه. 1

 ت دید پیو ته تورم، و عدم وفادلر ، نیاز مشتر  جدید، ها  ری ک رقاب ، لفزلی  قایل لز مولرد 

 چنی  .دهد می  وق بیمه حق لفزلی  برل  ها نو ور  معرفی برل  هایی روش دناال به رل بیمه صنع 

نیاز ل   به  قصد لدلمه م یر رل دلرند؛ لگر گرلن بیمه و لفتد می لتباق مدلوم طور به بازلر در تغییرلتی

 روزلفزون  گاهی و جدید ها   ور  ف  پیشرف . تطایق دهند متغیر محیط یک با طور دلئم خود رل

و  باعث لفزلی  فشار پیشگیر  و حباظ  در برلبر ری ک، و خدماتها  روش مورد در شدگان بیمه

 شرلیط در لمروزه ویژه به لمر لی  .صنع  بیمه شده ل   در نو ور  معرفی برل  بیشتر لیجاد چاف 

 لمهان بیمه ها  شرر  به ره رند ضعی  صدق می لقتصاد  رشد و( تقاضا لز باالتر عرضه) 3نرم بازلر

 .دهد نمی رل گذلر   رمایه لز توج ی قابل بازده به د تیابی لمهان همچنی  و بیمه حق  ریع رشد

 ها  برتر در عرصه نو ور  در برل  معرفی شرر  4فی تی ره تو ط گروه مشاورلن بو تون مطابق

 و ناود ج ان برتر شرر  11 جزء 2111گر  در  ال  بیمه هیچ لرلئه گردید، 2112و  2111 ها   ال

با تغییرلت  2112لی  فی   در  ال  .بود 32 رتاه مافی ب تری  مهان ر   شده تو ط یک شرر 

لرتقاء  21به رتاه  32لز رتاه  JPMorgan Chase)دو شرر  مافی در فی   قرلر دلش  . همرله بود

 عمومی، لفهار برخال  ره شایان کرر ل  . ل  به فی   لضافه گردید و دو شرر  بیمه( پیدل ررده بود

 حال، لی  با .دهند می لرلئه بازلر به توج ی قابل میزلن به رل جدید  خدمات عمر غیر ها  بیمه شرر 

چندلن مورد توجه قرلر  بنابرلی  لفتد، می لتباق روچک مرلحل در و تدریج به بیمه در نو ور 

 .گیرد نمی

                                                                                                                         
1. Underwriting 

2. Pricing 

3. Soft Market 

4. BCG 
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 گروه مشاورلن بو تون :منبع

 

فناور  ها   ها لز جمله شرر  خارج صنع ، بیمه ن ا  به  ایر حوزه و در ولقع لز نگاه لفرلد دلخل

فیه  لی  م هله تن ا به صنع  بیمه محدود . لطالعات لز نو ور  و خالقی  رمتر  برخوردلر ل  

ها  مافی معتار  ره در فی    رنیم، تعدلد شرر  شود و همانطور ره در جدول باال مشاهده می نمی

ها   ر نو ور باید توجه دلش  ره ماهی  لرث. ر ند گیرند به تعدلد لنگشتان یک د   نمی قرلر می

 .دلرد ره در لدلمه در مورد  ن بحث خولهد شد 1لرلئه شده در صنع  بیمه خاصی  تدریجی

(sigma, 04/2011) 

 تب یر خوبی به لغل  لما گیرد می قرلر ل تباده مورد گ ترده طور به لز جمله عاارلتی ل   ره نو ور 

 «تغییر» یا «تجدید» معنی به ره ل  ، شده گرفته «Innovare» التی  فعل لز نو ور  لصطالح .شود نمی

 .یاد ررد تغییر  نمی تولن به عنولن نو ور  لز هر لما .ل  

 .بخشد ب اود رل لیده یک یا لقدلم یک موجود، وضعی  بای   لبزلر یا روشی لرلئه دهد ره می نو ور 

نی   ره محصوفی رامال  برل  نو ور  نیاز .باشد مبید نیز لفرلد  ایر برل  باید ها نو ور  همچنی ،

 قابل خدمات و محصوالت در خصوص ها لیده  از  پیاده شامل تجار  نو ور . جدید طرلحی ررد

 خدمات یا محصول موفقی  لز طریق شده، لیجاد جدید لرزش .ل   جدید لرزش لیجاد برل  فروش

 .دلرد  ود و فروش رشد بر دالف  ره شود در بازلر بیان می جدید

                                                                                                                         
1. Incremental 
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

بند   بعاد نخا  ، د اته: ها  ف م نو ور ، توجه به  ن به صورت دو بعاد ل ا  یهی لز روش

فذل لز لی  بعاد مایتاولن ناو ور  رل باه نو ور  در . رند نو ور  با توجه به ماهیتی ل   ره تغییر می

بعد دوم، ج   تق یم بند  نو ور  میزلن  .محصول، خدم ، فر یند،  ازمان و بازلر تق یم نمود

 .گی و جدید بودن نو ور  ل  تاز

 دلشته نو ور  ظرفی  شرر  ره لفتد می لتباق شرلیطی در فقط لز طرفی باید توجه دلش  ره نو ور 

 :در شرر  بیمه عاارت ل   لز شده در لی  خصوص، ظرفی  نو ور  بر ل اس مطافعه لنجام. باشد

 بازلر نیازها  بر ورده رردن در ج   جدید تو عه محصوالت ظرفی  (1)

 جدید محصوالت توفید برل  منا   فر یند لز ل تباده ظرفی   (2)

  ینده نیازها  رردن بر ورده فر یندها برل  و جدید تطایق محصوالت و تو عه ظرفی  (3)

 رقاا  تو ط شده لیجاد منتظره غیر ها  فرص  و فر یندها به پا خگویی ظرفی   (4)

(Adler and Aaron, 1990) 

 نوآوری از نظر نوع. 178

 (:OECD, 2018)دهد  می نو ور  در صنع  بیمه لز چ ار طریق رخ

 خدمات یا نوآوری در محصول .4.1.1

لصالح محصول  یافته باشد؛ نحوه ل تباده ب اود یا ها ویژگی نظر لز ره خدمتی یا محصول یک معرفی

مشابه دهنده،   وف  ل تباده و مولرد  تشهیلها   ممه  ل   مربوط به تغییرلت در ویژگی فنی، موفبه

 .باشد

 نوآوری در فرآیند .4.1.2

فناور ،  در م می تغییرلت حاو  ره تحویل؛ یا در فر یند توفید یافته تغییر و یا جدید روش یک معرفی

 مرلحل تعدلد راه  منظور به تولند می همچنی  نو ور . رامپیوتر  ل   ها  برنامه و تج یزلت

 . ن رخ دهد لجرل  ها  هزینه و رار گردش در موجود

 و خ ارت پردلخ  فروش، گر ، بیمه مرلحل فر یند، نو ور  در در نو ور  ولقع منظور لز در

 .باشد می مشتر  مشارر 
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 نوآوری در بازاریابی .4.1.3

فروش  یا گذلر  قیم  تالیغات، بند ، ب ته خدمات، یا محصول ظاهر در چشمگیر تغییرلت لجرل 

 .شود همچنی  نبوک به بازلرها  جدید می باشد ره منجر به لفزلی  نبوک در بازلر موجود و می

 نوآوری در سازمان .4.1.4

 لفملل بی  رولبط یا رار محیط تجار ، عملهرد به مربوط جدید محیط  ازمانی یک  از  به پیاده

شود و مشتمل بر نو ور  در مدل تجار ، لفزلی  رضای  شغلی و بازتوفید  اختار  شرر  لتالق می

 .باشد مشتریان میر انی شرر  و صنع  به  خدمات

 نوآوری از نظر میزان. 171

 مشتمل بر)تا نو ور  رلدیهال  قرلر دلرد  ر طی یک  درره تدریجی  نو ور لز نو ور  میزلن 

در رل . متغیر باشدتولند  می، قرلر دلرد در  ر دیگر طی ره  (مخربها   تغییرلت و تازگی

ب ااود  ن لشااره دلرد، یا ها  تدریجی، به تغییارلت لنادک و تدریجی در محصول موجاود و  نو ور 

راه بازلرهاا و صنایع رل  دلردی لشاره دلشته تدر حاافی راه نو ور  رلدیهال به تغییرلت گ ترده و تحوال

 (Christensen, 1997)دهند  تهان می

باشاد؛  هاا  بازرگ مای اه راارگیر  لیاده، حاصل بفقط نو ور  شد ره پی  لز لی  تصور می

ها  ناو ور  ریزند؛ لما لغل  شرر  لنقالبی برپا ررده و بازلر رل در هم می ها هایی ره در شرر  لیده

تعاادل لیجااد ( تادریجی)ها  روچک  و نو ور ( ها  رلدیهال نو ور )ها  بزرگ  بی  نو ور 

 .رنند می

8نوآوری تدریجی. 17178
 

ها   جزئی و م تمر محصوالت، خدمات، روندها و مدل( تغییر)نو ور  تدریجی عاارت ل   لز ب اود 

 ن ا « پیو تگی»و « جزئی بودن»ها  تدریجی  دو صب  رلید  منت   به نو ور . تجار  موجود

در  رند ره به طور منظم در ولقع در لی  نوع لز نو ور ،  ازمان یا شرر  مربوطه تالش می. باشد می

لز جمله مثال . ها  زمانی خاصی محصوالت و خدمات خود رل با تغییرلت روچک لرتقاء دهد بازه

لفزلرها   ها  مختل  لز نرم تولن به ن خه ها  تدریجی می رال یک و شناخته شده در عرصه نو ور 

چه به عل  نیاز  ها و قابلی  جدید ؛ لفزلر، ویژگی در هر ن خه جدید لز نرم. موجود در بازلر لشاره ررد

                                                                                                                         
1. Incremental (Adjacent) Innovation  
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

قابل کرر ل   ره لی  نوع لز . ها و چه به عنولن یک ویژگی جانای لرلئه شده ل   و پیشرف   ایر رشته

 .باشند تر می ها، به دفیل خرید ن خ قالی، قابل پذیرش ها برل  مشتر  نو ور 

تولند  لند می لگرچه تحوالت بنیادی  و لرلئه محصوالت جدید  ره لز قال هیچ مدل مشاب ی ندلشته

 ازمان رل به یک رهار در  ن صنع  تادیل رند، فیه  نااید لز لهمی  و تاثیر چشمگیر نو ور  

 1)ره بخ  قابل توج ی ( Bain & Company, 2011)در گزلرش . تدریجی در بازلر عاور ررد

ها  تدریجی  رشورها  تو عه یافته تا ده  ال  ینده رل مربوط به نو ور  GDPلز رشد ( تریلیون دالر

 .رند ل تباده می« همه چیز مثل قال، وفی دفپذیرتر»دلن ته لز عاارت جاف  

ها ره  ها  تدریجی،  ه د ته شاخص و گ ترده لز لی  نوع نو ور  در میان لشهال مختل  لز نو ور 

 :دهد عاارتند لز در صنع  بیمه رخ می

 :ها نامه بیمه ب اود -لف 

 :باشد مولرد زیر می ها نامه منظور لز ب اود بیمه

 حدود پوش  -

 دوره بیمه -

 شده پوش  مولرد م تثنی -

 بیمه حقپذیر  در پردلخ   لنعطا  -

 1 ها نامه بیمه جدل از  یا ترری  -ب

 :2(ماتنی بر شاخص)ها  پارلمتر   نامه لرلئه بیمه -ج

گذلر، لمولل یا  حقیق  بیمهدر . شوند ها به طور  نتی بر ل اس لصل جارلن خ ارت تنظیم می نامه بیمه

فعافی  لقتصاد  خود رل مانند منزل، ر   و رار در مقابل خطر مشخصی مانند زفزفه و  یل بیمه 

رند و در صورتی ره مورد بیمه شده دچار حادثه شود مالغ خ ارت تو ط شرر  بیمه جارلن  می

 .شود می

ها  ل  در لرثر شرر  لدها  بیمهمحور همچنان شهل فرلگیر قرلرد ها  خ ارت لی  شهل لز بیمه

تولنند برل   محور ل   ره می لفگو  جایگزی  و متباوت با لی   ی تم قرلردلدها  شاخص. باشد می

ها  لی  نوع قرلردلدها  نوی ، بر ل اس محرک شاخص پردلخ . ها تعری  شوند برخی لز لنولع ری ک

محور  ها  پارلمتریک یا شاخص در ولقع بیمه .دلده ندلرند شود و توج ی به میزلن خ ارت رخ لنجام می

تولن به حجم بارش بارلن و  رع   می برل  مثال. رنند گیر  فیزیهی خطر عمل می بر ل اس لندلزه

                                                                                                                         
1. Bundling/Unbundling 

2. Parametric  
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ها  ماتنی بر شاخص  ب و هولیی، شرر  بیمه زمانی  نامه برل  مثال در بیمه. طوفان لشاره ررد

به میزلن لز پی  ( برل  مثال لرتباع  ب)خص مورد نظر دهد ره پارلمتر یا شا پردلخ  خ ارت لنجام می

 .ل  ر یده باشد شده تعیی 

ها  رشاورز  ل تباده  ها  پارلمتریک به طور معمول در لرتااط با محصوالت و یا  ایر ری ک بیمه

در حقیق  لگر شاخص . شود گذلر نیز لز ت ریع در روند لدعا و پردلخ  خ ارت منتبع می بیمه. شود می

رل دلرند لتخاک شود باعث راه  ( مانند زفزفه)گیر  ش ود   ا ای برل  خطرهایی ره قابلی  لندلزهمن

 از   لی  لمر همچنی  باعث شبا . گردد ها  بیمه می  از  و رارلیی باالتر شرر  ها  مدل پیچیدگی

 .گردد  ن میو چگونگی پردلخ  گذلر در زمینه میزلن مالغ پردلختی  بیشتر برل  شرر  بیمه و بیمه

 نوآوری رادیکال. 17171

 محصول یک .ررد تصور بودن متباوت و بودن جدید لز ترریای عنولن به تولن می رل بودن رلدیهال

. جدید باشد تجار  ولحد یک برل  صرفاً یا شرر  یک برل  صنع ، یک برل  ج ان، برل  تولند می

 با فقط یا باشد دلشته موجود فر یندها  و محصوالت با توج ی قابل تباوت تولند می فناور  یک

 و محصوالت با رامال جدید بوده و ج ان برل  ها نو ور  تری  رلدیهال .باشد تباوت لرلئه شده لندری

 .ه تند متباوت موجود فر یندها 

 های ایجاد نوآوری در بیمه محرک. 1

در لدلمه . باشد قولنی  و شرلیط میدهد و ب یار متاثر لز فضا  لطرل ،  نو ور  و تو عه به تن ا رخ نمی

 :ها  موثر در لیجاد خالقی  و نو ور  لشاره شده ل   به برخی لز محرک

 گری چرخه بیمه. 178

. باشد گر  می یهی لز فارتورها  تاثیرگذلر در لرلئه محصوالت جدید، شرلیط حارم بر چرخه بیمه

لما . رنند محصوالت  نتی خود تمررز میگرلن بر رو   بازلر  خ  مولجه ه تیم؛ بیمهزمانی ره با 

 بیمه حقشویم با توجه به لینهه رقاب  در جریان ل   و لفزلی  نرخ  زمانی ره با بازلر نرم روبرو می

بر رو  تو عه محصوالت و لرلئه محصوالت و خدمات نو ورلنه  لمر  دشولر ل  ، تمررز بیشتر 

زنی بر رو  محصوالت و  در شرلیط بازلر نرم، مشتریان قدرت بیشتر  برل  چانه. گیرد صورت می

برل  مثال در لی  شرلیط، لحتمال تغییر یا حذ  ل تثنائات یا برخی رلوزها وجود . لیجاد تغییرلت دلرند

 .باشد ها  تدریجی می ر دلرد ره نتیجه  ن نو و
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 ریسک و مقررات. 171

ها  جدید  شده  در طول زمان، تحوالت و حولدثی ره پیرلمون ما رخ دلده ل  ، باعث لیجاد ری ک

 ها  بیمه دلده تا برل  پوش   ن ا لقدلم نمایند؛ به عنولن مثال فورلن ره لی  فرص  رل به شرر 

 طی در پرولز 111.111 فغو به منجر ره شد خار تر لبر ادلیج باعث 2111در  ال  لی لند در  تشبشان

 در « تشبشان» رلمه  ن  ال، تا. دچار زیان شدند م افر میلیون 11 در لی  حادثه حدود .شد روز هش 

حادثه  با لرتااط در ره لفرلد  به گرلن بیمه لز برخی ره حافی در وجود ندلش  و م افرتی ها  نامه بیمه

پس لز  .لمتناع رردند ها نیز لز لی  لمر شرر  لز ب یار  خ ارت پردلخ  رردند، بودند شده دچار زیان

 .ها  منا   برل  حولدث  تی مشابه بودند ها  هولیی، متقاضی پوش  لی  حادثه ب یار  لز شرر 

ل  مرتاط با  ن لشاره  ها  بیمه و پوش  1ها  تجدیدپذیر تولن به ظ ور لنرژ  به عنولن مثافی دیگر می

ها   ها  جدید، به ندرت و در طول زمان شایان کرر ل   ره تغییرلت در محیط و لیجاد ری ک. ررد

ها  بیمه رل ولب ته به  لی  موضوع یهی دیگر لز دالیلی ل   ره شرر . دهد ن اتاً طوالنی رخ می

 .رند ها  تدریجی می نو ور 

ها   تولن به هزینه برل  مثال می. ها  غیرفیزیهی نیز شده ل   وجه زیاد  به ری کها  لخیر ت در  ال

 .لشاره ررد... و  4، نقض حریم خصوصی3معنو  مافهی  ، نقض2ورار مربوط به وقبه در ر  

ها  بیمه به  م  لیجاد تحول و  فضا  قولنی  و مقررلت نیز نق  تاثیرگذلر  در  وق دلدن شرر 

ها  بیمه و هم لز  ها  شرر  تولن هم لز بعد نظارت بر فعافی  ولنی  و مقررلت رل میق. نو ور  دلرد

به عنولن مثال، موضوع تولنگر  . گذلرلن مورد برر ی قرلر دلد ها  پی  رو  بیمه فحاظ محدودی 

  ید ره شرلیط و مولد  ن تاثیر زیاد  در گرلن و ن اد ناظر به ح اب می ها  م م بیمه یهی لز دغدغه

 .رند ها برل  نو ور  لیجاد می ظرفی  شرر 

 تجربه و انتظار مشتری. 179

باشند و بیمه گرها نیز به وضوح به لی  م هله لشرل   می مشتریان، تشهیل دهندگان یک ر   و رار

گرلن باید تولنایی درک و تشخیص لنتظارلت و نیازها   ینده مشتریان رل دلشته باشند و  دلرند و فذل بیمه

 .ی  لنتظارلت پا خ منا   دهندبه ل
 

                                                                                                                         
1. Renewable Energy 

2. Business Interruption 

3. Intellectual Property  
4. Privacy Infringement  



 

 226 

 تکنولوژی. 171

همچنی  ل تباده لز فناور ، . باشد فناور  یهی لز لبزلرها  م م در ت  یل نو ور  در صنع  بیمه می

ها   گذلرلن به دناال پوش  ها  بیمه و هم بیمه شود ره هم شرر  ها  جدید  می باعث لیجاد ری ک

ها  مربوط به  ها  م هوفی  لز جمله نگرلنی لمنی  و ری کموضوع . باشند منا   برل   ن می

شده فناور  و تاثیر  ن در طرلحی  به عنولن یهی لز مولرد شناخته. باشد گیر  لز فناور  می ب ره

. ها  لتومایل لشاره ررد تولن به راربرد تلماتیک در صنع  بیمه به خصوص بیمه محصوالت موجود می

 .شده ل   1محور ث لرلئه محصوالتی لز جمله بیمه ل تبادهل تباده لز لی  فناور  باع

 و ل   رشد به رو( insurtech) بیمه ها  شرر  تو ط ها فناور  لز نو ورلنه به عاارت دیگر ل تباده

به  .بخشند نیز ب اود رل مشتر  تجربیات گر ، ها  بیمه وجود دلرد ره در رنار راه  هزینه پتان یل لی 

 مانند راررردهایی و عملهردها در صنع  بیمه منجر به ب اود 2مصنوعی ه لز هوشعنولن مثال ل تباد

GAOتو ط  2112محصول شده ل   و در گزلرشی ره در  ال  تو عه بازلریابی و ری ک، لرزیابی
3 

 گرلن، بیمه فناور ، ها  شرر  ن ادها  ناظر، جمله لز) 4کینبع 31لز طریق مصاحاه با بی  لز 

 :لند ت یه شده ل  ؛ مولرد به شرح زیر کرر شده...( شدگان و  بیمه

 گذلرلن بیمه و گرلن بیمه برل  بافقوه ها  چاف  و مزلیا و ها فناور  لز جدید ها  ل تباده -

 لقدلمات و تأثیرگذلر باشد جدید ها  فناور  لتخاک در تولند می ها  لصلی کینبعان ره چاف  -

 ها چاف  لی  رفع برل  شده لنجام

 ای داخلی و خارجی محصوالت جدید بیمه. 9

 ای داخلی محصوالت جدید بیمه. 978

 محصوالت عرضه و تدوی  شده در د تورلفعمل تولنند با رعای  مقررلت درج لفرلد حقیقی و حقوقی می

ل  لز عملهرد در حوزه  ل  بپردلزند ره خالصه جدید، به طرلحی محصوالت جدید بیمه ل  بیمه

 :باشد شرح زیر می به 1324تا  1334ها   جدید در  الل   محصوالت بیمه

 

 

 

 

                                                                                                                         
1. Usage based Insurance  

2. Artificial Intelligence (AI) 
3. Government Accountability Office 

4. Stakeholder 
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

  (8911-8931)ای جدید ارسالی شرکتهای بیمه جهت اخذ مجوز  محصوالت بیمه

  نوع محصول  8911  8911  8919  8913  8911  8913

4  3  3  2  2  1  
ها   بیمه

  لشخاص

1  3  13  11  1  3  
ها   بیمه

  وم هوفی  لمولل

  رل  4  1  11  21  11  11

  نوع محصول  8930  8938  8931  8939  8931

3  6  3  2  1  
ها   بیمه

  لشخاص

13  13  16  3  13  
ها   بیمه

  وم هوفی  لمولل

  رل  14  11  24  24  26

ها  دلخلی، عمدتاً در  شود محصوالت پیشن اد  لز  و  لفرلد و شرر  همانگونه ره مشاهده می

 .باشد ها  لمولل و م هوفی  بوده ل   ره در نمودلر زیر به وضوح مشخص می بیمهحوزه 

 
شده لز طر  بیمه مررز  و همچنی  محصوالت جدید پیشن اد شده  ضم  لینهه محصوالت پذیرفته

 :ها  بیمه به شرح نمودلر زیر قابل تامل ل   تو ط شرر 
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ویژه در  به)ل   توج ی لز محصوالت جدید بیمهدهنده عدم پذیرش تعدلد قابل  و لی  نمودلر نشان

باشد ره عمدتا دالیل رد محصوالت به ترتی  رتاه لهمی  به  لز  و  بیمه مررز  می( ها  لخیر  ال

 :باشد شرح زیر می
 

 به ترتی  میزلن لهمی ل  در رشور  دالیل رد محصوالت جدید بیمه

 رتاه لهمی  دالیل رد محصول

 1 ل  جدید تدوی  و عرضه محصوالت بیمه عدم رعای  د تورلفعمل

 2 عدم پوش  ری ک جدید

 3 گر  عدم رعای  لصول بیمه

ها   نامه عدم تطابق محصوالت پیشن اد  با قولنی  و مقررلت و  یی 

 مصوب شورلیعافی بیمه
4 

 1 ندلشت  بازلر هد  برل  محصول

 6 نر یدن به حد منا ای لز فروش
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 ای خارجی بیمهمحصوالت جدید . 971

ل  خارجی لز منظر میزلن نو ور ، نوع نو ور ،  در لی  بخ  به برر ی برخی لز محصوالت بیمه

شود به لی  معنا  محرک نو ور  و همچنی  محصول پیشن اد  به تنا   مولرد کرر شده پردلخته می

نو ور  منجر به لیجاد لی  دهنده لی  ل   ره چه عولملی لز  ها  هایالی  شده در جدول نشان ره خانه

 .محصول شده ل  

 :به عنولن مثال، لگر

 محصول پیشنهادی شرکت بیمه محرک نوآوری نوع نوآوری میزان نوآوری

 تدریجی

 لنتظار مشتر  محصول
 بیمه  اعتی لتومایل. 1

 بیمه فصلی رشاورز . 2

 :به شهل

ها   نامه بیمه ب اود

 فعلی

 :ب اود به صورت

دوره لصالح در 

 بیمه
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 ای در دنیا بررسی محصوالت جدید بیمه

محصول پیشنهادی 

 شرکت بیمه
 ردیف میزان نوآوری نوع نوآوری محرک

 بیمه  اعتی لتومایل. 1

 بیمه فصلی رشاورز . 2

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

1 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 1ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

لتومایل مشتمل بیمه جامع . 1

ترریای لز بیمه شخص : بر

 ثافث و بیمه بدنه لتومایل

بیمه منازل م هونی و . 2

 لتومایل

بیمه لتومایل به همرله . 3

 خدمات جانای

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

2 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

                                                                                                                         
1. Bundling or Unbundling 
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 ای در دنیا بررسی محصوالت جدید بیمه

محصول پیشنهادی 

 شرکت بیمه
 ردیف میزان نوآوری نوع نوآوری محرک

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

 

بیمه رردن مولرد  ره در 

ها   نامه بیمهشرلیط عاد  در 

شوند وفی  مختل  م تثنی می

بعضاً تو ط برخی لز 

گرلن پوش  دلده  بیمه

عیوب : شوند لعم لز می

پن ان، خوردگی، پو یدگی، 

 تاخیر،  فودگی

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

3 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

  ها  بیمه لنرژ 

 تجدیدپذیر

   ها   ری کپوش

 :غیرفیزیهی مشتمل بر

   ورار بیمه وقبه در ر 

 مافهی  بیمه نقض 

 معنو 

  بیمه نقض حریم

 خصوصی

 

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

4 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3
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 ای در دنیا بررسی محصوالت جدید بیمه

محصول پیشنهادی 

 شرکت بیمه
 ردیف میزان نوآوری نوع نوآوری محرک

 ها فناور  لز نو ورلنه ل تباده

بیمه به  ها  شرر  تو ط

 :عنولن مثال

   موبایللپلیهیش: 

ها  بیمه  ب یار  لز شرر 

لز طریق لپلیهیش  

 خود خدمات و محصوالت

 در همرله رل بر رو  تلب 

 .لند دلده قرلر د ترس

 لینترن  لشیاء: 

 لینترن  دلرل  ها  د تگاه به

ل تباده لز  ن  ره دلرد لشاره

 ری ک، راه  و ردیابی به

 راه  و مشهالت تشخیص

رمک  لحتمافی خ ارلت

 .نماید می

 پ ااد 

 در هولیی ها  فیلم ت یه برل 

 میزلن دیده تا حادثه مناطق

 یا خانه یک خ ارت

 تعیی  رل محصول رشاورز 

 .رند

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

1 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

 1بیمه پارلمتر   ب و هول 

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

6 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

                                                                                                                         
1. is a type of a parametric insurance limited to the trends of precipitation criteria (drought, flood, 

snow cover level), i.e. the trends of air temperature (frost, excessive heat). 
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 ای در دنیا بررسی محصوالت جدید بیمه

محصول پیشنهادی 

 شرکت بیمه
 ردیف میزان نوآوری نوع نوآوری محرک

در پردلخ  

 بیمه حق

جدل از  ترری  یا . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

 مخصوص لتومایل بیمه. 1

 ها خانم

 بیمارلن برل  م افرتی بیمه. 2

 دیابتی

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند بازلریابی  ازمان گر  بیمه

1 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

 1ربات  خنگو

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
 لنتظار

 مشتر 
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند بازلریابی  ازمان گر  بیمه

3 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

                                                                                                                         
1. Chatbot 

ربات  یک با گذلر بیمه یک ره هنگامی. دهد می ل  پا خ بیمه خدمات یا محصول در لرتااط با لختصاصی  ؤلالت به

 .رند لطالعات فرد رل دریاف  و به عنولن ورود  ولرد یک لفگوریتم مشخص می ربات رند، می برقرلر  خنگو لرتااط
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 ای در دنیا بررسی محصوالت جدید بیمه

محصول پیشنهادی 

 شرکت بیمه
 ردیف میزان نوآوری نوع نوآوری محرک

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

جدل از  ترری  یا . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3

 بیمه تاخیر هولپیما

مقررلت 

و 

ری ک 

 جدید

 تهنوفوژ 
لنتظار 

 مشتر 
  ازمان گر  بیمه

بازلریا

 بی
 تدریجی رلدیهال محصول فرلیند

2 

         

حدود . 1.1

 پوش 

ب اود . 1

 ها نامه بیمه

دوره . 1.2

 بیمه

پوش  . 1.3

مولرد 

 شده م تثنی

1.4 .

پذیر   لنعطا 

در پردلخ  

 بیمه حق

ترری  یا جدل از  . 2

 ها نامه بیمه

 ها  پارلمتر  بیمه. 3
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 ای در راستای افزایش ضریب نفوذ بیمه طراحی محصوالت جدید بیمه های اصول و چارچوب

 ای نحوه نظارت نهاد ناظر بر محصوالت جدید بیمه. 3

 بیمه بازلرها  رل تا  حبظ در شود؛ می عرضه مشتریان به ره ل  محصوالت بیمه بر مؤثر نظارت

 لی ، بر عالوه .باشد ل  می بیمه ن اد ناظر لصلی ها  م هوفی  ل ا ی؛ یهی لز پایدلر و لیم  عادالنه،

 نظارت و مؤثر لفزلمات .شود می مح وب نظارت ن اد ناظر محدوده لز بازلر نیز بخشی تو عه لز حمای 

 ش رت و لرزش باعث لیجاد محصوالت، بودن پایدلر و عادالنه لز انلطمین با تولند می محصوالت بر

 .مشتریان شود میان در صنع  بیمه برل  مثا 

 مدیری  لز حمای  گذلرلن، ضررها  محتمل بیمه راه  یا و جلوگیر  محصول، بر نظارت لهدل 

 در تی به گذلرلن بیمه ها  ویژگی و عالئق لهدل ، باشد ره لی  موضوع می لز لطمینان و منافع صحیح

م متری  نهته در  .ل    ودمند نظارتی  طوح تمام در محصول بر منا   نظارت .شود  گرفته نظر در

 باشد، منصبانه گرلن بیمه گذلرلن و معامله بی  بیمه ره لز لی  موضوع ل   لطمینان لی  خصوص،

 لعتماد موثر ل   و در مجموعبیمه گرلن نیز  به ناشی لز بازلر مربوط خطرلت راه  همچنی  در

 .نماید می تقوی  رل بیمه عمومی ن ا  به صنع 

 بر صحیحی نیاز ل   نظارت گذلرلن، بیمه گرلن با بیمه منصبانه برخورد لز لطمینان خصوص حصول در

 مرتاط ها  فعافی   ایر و لرتقاء فروش، تو عه، جمله لز محصول حیات چرخه مرلحل رلیه در محصول

 محصول خود رو  تولند هم تمررز نظارت می لی ، بر عالوه .گرفته شود نظر در محصول فروش با

 محصول خدمات و توزیع نحوه در هم و( ... و تالیغات لطالعات، لفشا  گذلر ، قیم  پوش ، یعنی)

محدود نشده و  طرلحی مرحله به محصول بر نظارت .باشد (... و فروش ها  رانال، هد  بازلر شنا ایی)

 .خیر یا نماید طرلحی لوفیه عمل می طاق محصول  یا لی  باشد ره بر نظارت شامل باید

. روش لنجام شود ره در لدلمه به توضیح  ن خولهیم پردلخ  3لز طریق  تولند می محصول بر نظارت

 لی ، بر عالوه .نماید لز  ن ا رل لتخاک ترریای یا و ها روش لی  بی  رویهرد  تولند همچنی  ن اد ناظر می

 نظارت لنتخاب .باشد دلشته مختلبی وجود رویهردها  ل ، مختل  بیمه محصوالت برل  ل   ممه 

 محصول، پیچیدگی ،(مشتر )جامعه هد   پذیر    ی  لز قایل میزلن مختلبی بر ل اس معیارها  ب ینه

 .باشد می نو ور  بر تأثیر و ن اد ناظر منابع

(IAIS, 2017
1) 

 

 

 

                                                                                                                         
1 International Association of Insurance Supervisors 
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8محور اصولرویکرد . 378
 

ها   شرر  دلخلی فر یندها  بر عمدتاً ن اد ناظر ره ل   لی  لصول بر ماتنی  ی تم لصلی ویژگی

 خاص طور به  نهه بدون ها متمررز ل  ؛ ول طه با محصول، بازلریابی و تعامل تو عه مورد در بیمه

در ولقع ن اد  .برر ی نماید رل موجود محصوالت تغییر یا جدید محصوالت 2تصوی  پی  صالحی 

گر روندها  منا ای برل  توفید محصول جدید، رنترل و توزیع  ن لتخاد  رند ره بیمه ناظر برر ی می

تر ل  ، فیه   یافته متدلول محور در رشورهایی با صنع  بیمه تو عه لگرچه رویهرد لصول. رند

ن اد  مدلخله ل   ره لختیارشایان کرر . تولند برل   ایر رشورها  در حال تو عه نیز  ودمند باشد می

 .لند نیز لز لهمی  زیاد  برخوردلر ل   لرلئه شده بازلر در مدتی محصوالتی ره در ناظر

هایی ل   ره روندها  شرر   در لی  رویهرد، چاف  لصلی ن اد ناظر، تعیی  معیارها و شاخص

 .بای   ن ا  به  ن برر ی شود می

تولند در بازدیدها  میدلنی، منا   بودن و رارلیی روندها   میمحور ن اد ناظر  در  ی تم لصول

ها و رویهردها  رنترفی  ن ا در رل تا  تو عه محصول رل مورد لرزیابی قرلر  شرر  بیمه،  یا  

 :رند در ولقع ن اد ناظر به برر ی مولرد زیر لقدلم می. دهد

 روند کلی توسعه محصول -

 (گذلر  برل  مثال نرخ)ا  مختل  تو عه محصول ه م ارت و تجربه لفرلد م هول در بخ  -

 رارلیی و شهل همهار  مدیرلن لرشد و هیات مدیره در تایید ن ایی محصول -

 9رویکرد ثبت و اجرا. 371

صورت بروز مشهل،  ن اد ناظر بتولند در نااشند و پیچیده ل  چندلن بیمه محصوالت ره هنگامی

 لمهان رویهرد لی  .منا ای باشد جایگزی  تولند و لجرل میثا   محصول رل لز بازلر خارج رند، رویهرد

 رو  تا دهد می رل لمهان لی  ن اد ناظر و به دهد رل به شرر  بیمه می ل  بیمه محصوالت رلیه ثا 

گرلن رمک  بیمه به حال عی  در و دلرند گذلرلن بیمه برل  بیشتر  ری ک ره رند تمررز محصوالتی

 .نمایند عرضه بازلر رل به جدید محصوالتباالتر    رع  با رند می

رویهرد تصوی   بی  ل  گزینه رویهرد ثا  و لجرل، ره گب  تولن می ل ، بیمه محصوالت رنترل نظر لز

 و ل  بیمه محصوالت شرلیط معموالً ناظرلن رویهرد، بر ل اس لی  .ل   محور پیشی  و لصول

                                                                                                                         
1. Principal-Based 

2. Pre-approve 

3. File and Use 
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 ممه   مریها مانند تر رقابتی بازلر رشورها با لز برخی .رنند می برر ی توضیحات مربوط به لرچوئر رل

 .رنند برر ی نیز رل بیمه حق نرخ ل  

 لنجام یک لز بعد یا پرونده تشهیل لز پس ره بالفاصله شود می دلده لجازه گرلن بیمه به روش لی  با

 زمانی برل  مثال در  فریقا  جنوبی لی  بازه .دهند لرلئه رل خود و روتاه، محصوالت  ریع تحلیل

 خول تار زمان هر ل  ؛ در ممه  گرلن بیمه وجود، لی  با .ل   شده بینی پی  هبته 6مشخص حدود 

 .خولهند دلش  مدلخله برل  باشند و در هر زمان لختیارلتی محصوالت در تغییر

8رویکرد تصویب پیشین. 379
 

ها  بیمه با مشتریانی با  ره شرر  ل   تر منا   مولرد  در ،بیمه حق نامه و بیمه پیشی  شرلیط تصوی 

 طاق ره ه تند قرلردلدهایی محصوالت پیچیده و یا دلرل  ره روبرو ه تند، یا مولرد  رمتر مافی تولن

 .(بیمه شخص ثافث مانند)لند  لفزلمی قانون

ل  پردلخته  محصوالت بیمهدر جدول زیر به رویهرد برخی لز رشورها در خصوص نظارت بر تو عه 

 :شده ل  

  رشور  محور رویهرد لصول  رویهرد ثا  و لجرل  رویهرد تصوی  پیشی 

  

در حد لجرل و لفشا  

  طالعات
  ل ترلفیا

  زندگی غیر بیمه  محصوالت پیچیده و بیمه زندگی
 

  برزیل

   ایر محصوالت  ها  لجاار  و بیمه زندگی بیمه
 

  چی 

 قولنی  لتحادیه لروپا  خال
 

  لتحادیه لروپا محصوالت  تمام

 بیمه زندگی محصوالت

زندگی با  رمایه  غیر محصوالت

  مشخص

 زندگی گروهیها   بیمه

   زندگی غیر  ایر محصوالت
  هند

 

لرلئه مجوز در ) خردها   بیمه

   (روز 11
  پرو

   
  غنا

   
  فریقا  جنوبیٱ

(Source: IAIS, 2017) 
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 ای های اجرایی در طراحی محصوالت جدید بیمه چالش. 1

  ل  به منظور ها  بیمه برل  طرلحی محصوالت جدید بیمه ناود متوفی در شرر: 

 برگزلر  جل ات مدون در لی  خصوص 

 ل تباده لز تهنیک طوفان مغز  در طرلحی محصوالت 

 (محصولزمان مورد نیاز برل  لرلئه )بینی  قابل پی  غیر مدیری  مولرد 

 ها  بیمه به شرح زیر، مانع لز طرلحی  ها  من وخ شده فناور  در شرر  ل تباده لز محیط

 :شود ها  بیمه می محصوالت در شرر 

 از  م تندلت در شرر  ریز  و کخیره ل تباده لز لبزلر قدیمی برل   ازماندهی، برنامه  

   زمان، هزینه و همچنی  لحتمال بروز لتها به فر یندها  د تی لز جمله ورود دلده ره باعث لفزلی

 .شود خطا می

 فقدلن شبافی  در طرلحی محصول جدید: 

 گیر  مب وم و لیده ولضح ناودن دورنما در مرلحل لوفیه شهل 

 مشخص نهردن جزئیات حیاتی مانند هد ، مشتر  و دفیل نیاز بازلر به محصول 

 شود اع  ن صر  زمان و هزینه میرار ، لنجام لصالحات مهرر و به ت عدم شبافی  باعث دوباره. 

 فقدلن وحدت: 

 نگرد می هر بخ ، فر یند تو عه محصول رل تن ا لز زلویه خود. 

 باشد بخ  بازلریابی به دناال محصول جدید با حدلرثر میزلن نو ور  ج   تالیغات تاثیرگذلر می. 

  رارمزد  بخ  فروش به دناال محصول جدید با نازفتری  قیم  ج   فروش  ریع و دریاف

 .باشد می

 باشد بخ  لرچوئر  به دناال محصوالت جدید با محا اات پیچیده می. 

 گیری و پیشنهادات نتیجه. 3

ها   در لی  مقافه به معرفی نو ور  لز نظر نوع و میزلن  ن پردلخته شده و همچنی  رتاه ج انی شرر 

ها  بیمه و صنع   هایی ره شرر  در لدلمه محرک. بیمه لز منظر نو ور  مورد لشاره قرلر گرفته ل  

شده در   پس بر ل اس لفگو  طرلحی. دهد برر ی گردیده ل   بیمه رل به  م  نو ور   وق می

هایی لز محصوالت نوی  بیمه در حوزه بیمه لمولل و م هوفی  معرفی گردیده ل    بخ  نخ  ، مثال

ها  موجود در  شده و به چاف  ل  بحث ها  نظارت رلیج در دنیا بر محصوالت جدید بیمه و شیوه

 :شود تصوی  محصوالت جدید لرلئه شده به بیمه مررز  پردلخته شده ل   و ن ایتا پیشن اد می
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 .ل  لصالح شوند ها  لحتمافی در محصوالت بیمه قولنی  و مقررلت دلخلی بر مانا  نو ور  -1

یا با تمررز بر ها  تدریجی و رلدیهال در لرلئه محصوالت به صورت ترریای و  نو ور  -2

 .ها  بیمه مورد ل تباده قرلر گیرد ها  تدریجی تو ط شرر  نو ور 

 گذلرلن ها  رلدیهال و نوی  در رل تا  جل  لعتماد بیمه ل تباده لز بازلریابی  -3

ها لز فحاظ میزلن نو ور  در  ها  بیمه، منا   ل   لی  شرر  به منظور لیجاد رقاب  بی  شرر  -4

 .بند  شوند ل  رتاه محصوالت بیمه
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 منظور طراحی آن، جهت باال بردن ضریب نفوذ بیمه   شناسایی ریسک فاکتورهای بیمه سایبری به

منظور طراحی آن، جهت  شناسایی ریسک فاکتورهای بیمه سایبری به

 باال بردن ضریب نفوذ بیمه  

 1 میه میره

 چکیده 

برل  . ل  ل   تنوع محصوالت بیمه ،هی لز عولمل باال بردن ضری  نبوک بیمهدلنیم، ی ره می طور همان

تولن لز  ؛ زیرل میل  نق  ب زلیی دلرد طرلحی محصوالت جدید بیمه ،ر یدن به لی  هد 

یمه مررز  و ب. در رشور یاد ررد بیمه  از تو عه صنع  به عنولن زمینه ل  جدید بیمه ها  طرح

نامه جدید طرلحی رنند و  بیمهو یهدیگر دلشته باشند  باید یک تحول و همبهر  با ،ها  بیمه شرر 

یهی لز . لیجاد شود و ضری  نبوک بیمه باال رود بازلرها  جدید لیجاد رنند تا در  ینده تنوع در پرتبو

ها  تجار  و  در فضا  پر تالطم رنونی برل   ازمان. باشد لی  محصوالت جدید، بیمه  ایار  می

، گذلر  عاتی همانند لطالعات مافی،  رمایهها  لطال خدماتی مختل  در دنیا، حباظ  لز  رمایه

عمده علل عدم لرلئه بیمه . ها  جد  و پرهزینه مولجه شده ل   با چاف  ، و غیرهلطالعات پر نلی

تولن به ناود لطالعات و نیز دلن  فنی در حوزه لرلئه طرح و نیز  ها  بیمه رل می لز و  شرر    ایار

ل  و نیز ناود رافی شبافی  مافی لز  و   ها  بیمه ع پوش ها لز لی  نو ناود شناخ  لی   ازمان

با با لیجاد بیمه  ایار  و تولند  صنع  بیمه نیز می. دلن   ها نامه ها  متقاضی لی  گونه بیمه شرر 

نق  محور  لیبا  ها  بزرگ، مهانیزم لنتقال ری ک، برل  لفزلی   گاهی لز خطرلت لینترنتی شرر 

ها  موجود  ن رل به منظور باال   عی دلریم میزلن لهمی  بیمه  ایار  و ری ک فذل در لی  مقافه. رند

لی  رار تو ط برر ی بیمه  ایار  در چند رشور خارجی صورت . بردن ضری  نبوک بیمه بیان رنیم

   . گیرد می

 .ضری  نبوک، بیمه م هوفی   ایار ، ری ک فارتور، جرلئم لینترنتی :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
  s_mireh@sbu.ac.irها  لمولل و م هوفی ، پژوهشهده بیمه،  درتر   مار، دلنشگاه ش ید ب شتی، گروه بیمه.  1
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 مقدمه

ها  لفزلی   یهی لز رله. ها  لخیر، م هله ضری  نبوک بیمه ب یار مورد توجه قرلر گرفته ل    الدر 

تر رردن بازلر لز  ه فهر گ تردهرشور باید ب .باشد ل  می لی  ضری ، طرلحی محصوالت جدید بیمه

تری   م م، لز (Cyber Insurance)بیمه م هوفی   ایار  . اشدب ل  محصوالت جدید بیمه هئطریق لرل

فارتورها   ن لهمی  ب زلیی دلرد؛ زیرل حمالت  ایار    ها  موجود ل   ره شنا ایی ری ک بیمه

لفزلی  ل تباده لز فناور  لطالعات در ر   و . ها دلشته باشند تولنند تاثیر جارلن ناپذیر  بر  ازمان می

 یم و  ها  بی  ور  مرله، ف ها  تلب  ه ها  لجتماعی، د تگاه رارها  روزمره لز طریق گ ترش شاهه

 (. Goodin, 2015)ها شده ل    غیره، باعث لفزلی    ی  پذیر   ازمان

لما در . ها در  ازمان صورت گیرد قال لز وقوع حمالت  ایار  باید لقدلمات الزم ج   لمنی   ی تم

ها  برخورد با  ن، ل تباده لز  صورتی ره لطالعات  ازمانی مورد  رق  قرلر گرف ، یهی لز رله

 ,Moore 2010, Bandyopadhyay 2012)باشد  حمای  بیمه م هوفی   ایار  می

Bandyopadhyay et al. 2011 .) 1223لز  ال (Majuca et al., 2006)  ها  بیمه م هوفی   ،  یا

 (.Mansfield, 2016) ایار  در بازلر بیشتر به رار برده شد 

لن گذلر بیمهشود ره در  ن  ها  بیمه م هوفی  شناخته می  ایار  یهی لز زیرشاخه م هوفی  بیمه 

مخاطرلت لی  بخ  ب ته به لینهه تا چه میزلن  .دهند می  ناشی لز تاادل لطالعات رل پوش  ها ری ک

به ن ا   ن با لخذ  ها بیمهبند  و ل تاندلرد از  شده ل   و  گذلرد، درجه لثر می ها شرر بر عملهرد 

 .رنند لرلئه می ل  بیمهلز مشتریان، پوش   بیمه حق

متا بانه بیمه م هوفی   ایار  در لیرلن خیلی مورد توجه قرلر نگرفته و لی  در حافی ل   ره ب یار  

به همی  دفیل در . لند ها، بخاطر حمالت  ایار  متحمل ضرر و زیان فرلولنی شده ها و شرر  لز  ازمان

م هوفی   ایار    بیمه در لبتدل به تعری . لی  مقافه قصد دلریم به بیمه م هوفی   ایار  بپردلزیم

شود ره لی  نوع بیمه چه مولرد  رل  در لدلمه بیان می. پردلزیم پردلخته و  پس به طور مبصل به  ن می

همچنی  به برر ی بیمه م هوفی  . رنیم تح  پوش  قرلر خولهد دلد و معای  و مزلیا   ن رل مطرح می

شود تا یک  چه عولملی باعث می رنیم ره  ایار  در چند رشور منتخ  پردلخته و مشخص می

با شنا ایی ری ک فارتورها  موثر بر . شرر ، بیشتر در معرض لنولع حمالت لینترنتی قرلر بگیرد

م هوفی   ایار  تاثیرگذلر ه تند رل شنا ایی  بیمه حقتولن عولملی رل ره بر  لفزلی  جرلئم لینترنتی، می

همچنی  با مشخص شدن لی  ری ک فارتورها، . دلزیمررد و به طرلحی بیمه  ایار  برل  رشورمان بپر
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تمامی لی  لمور، به . هایی رل برل  راه  خطرلت ناشی لز حمالت  ایار  پیشن اد دلد تولن رله می

 .  لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رشور رمک خولهد ررد

 بیمه مسئولیت سایبری -8

ها  راغذ و  ها   نتی مانند چاپ  گ ی ها  خود رل لز طریق روش لمروزه تعدلد رمی لز تجار، فعافی 

رنند؛ لرثر  نان لرنون برل  تالیغ راالها  خود یا وب  ایتی  یا تالیغات گبتار  به دیگرلن معرفی می

ها   همچنی  ب یار  لز فعافی . برند مخصوص به خود دلرند و یا لز فضاها   نالی  گوناگون ب ره می

لما . گیرد، مانند فر تادن لطالعات م م لز طریق لیمیل رت میروزلنه  نان لز طریق فضا   ن الی  صو

در حافی ره ل تباده لز لی  تهنوفوژ  ب یار موثر و رار مد ل  ، ل تباده لز فضا  وب خطرلت و 

مطرح   در لی  شرلیط ل   ره دلشت  بیمه م هوفی  فضا   ایار. ت دیدلتی رل هم به دناال دلرد

 .ها   ن مورد برر ی قرلر خولهد گرف  یار  و پوش در لی  بخ  بیمه  ا. شود می

 تعریف بیمه سایبری

ل   ره برل  محافظ  لز ر   و رارها و راربرلن لز خطرلت ماتنی بر  ل  بیمهبیمه  ایار  محصول 

ل تباده ها  ها  فناور  لطالعات و فعافی  لینترن  و به طور رلی لز خطرلت مربوط به زیر اخ 

ها مانعی بزرگ بر رله تحقق به ح اب   رق  دلده و ناشی لز لحتمال هک لطالعاتخطرها  . شود می

 . رند   تجار  رل در مقابل لی  خطرها محافظ  میها شرر  ،بیمه لمنی   ایار .  ید می

بیمه بتولند در لی  بازلر لیبا  نق  رند، لیبا  نق  بیمه در بازلر  شود میوجود ری ک و خطر باعث 

ل  ل    نامه به طور رلی بیمه فضا  مجاز  بیمه. شود میشناخته  عنولن بیمه فضا  مجاز لینترنتی به 

ها  بازلر به منظور ب اود فضا  لمنی  لینترنتی لرلئه  گرها برل  هماهنگی لنگیزه ره لز طر  بیمه

در عصر دیجیتال و . ورارها خولهد بود  یک نیاز مارم برل  ر   بزود  بیمه  ایار . شود می

گیر  یک جامعه لطالعاتی بزرگ ناشی لز حرر  به  م  ر   و رارها  لفهترونیهی م هله  شهل

به طور  …  لمنی  شاهه وها  ی تمها لمر  ل   حیاتی ره متا بانه با  حباظ  لمنی  لطالعات و دلده

به تر   نق  پررنگ ،حل شود و لینجا   ره بیمه  ایار  به عنولن یک رله رامل پوش  دلده نمی

 .گیرد خود می

 تاریخچه بیمه سایبری

ل  در  ها  بیمه متحده  مریها، پوش   در لیاالت 1211ل  فضا   ایار  لز دهه  در حوزه پوش  بیمه

. مجاز راربرلن لرلئه شد عل  د تر ی فیزیهی غیر ها به ل  بانک ها  رلیانه مقابل خ ارلت ولرد بر  ی تم
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متحده  در لیاالت 2111 ، تن ا در  ال1221لیجاد شاهه لینترن  در  ال با لفزلی  راربرد رلیانه و نیز 

رقمی معادل نیم میلیارد دالر لعالم شده  فروش لینترنتیها و مرلرز   مریها خ ارت ولرده به  ای 

 پتامار به  11و پس لز حمالت تروری تی  2111تولن در  ال  لوج لی  حمالت  ایار  رل می. ل  

 ای  دوفتی و خصوصی  1211ه قری  به ها  دوقلو  نیویورک دلن   ره در رمتر لز یک هبت برج

ل   لی  عولمل  ا  شد تا تقاضا برل  پوش  بیمه. بزرگ تح  حمالت  ایار  قرلر گرفته و هک شد

طور روزلفزون لفزلی  یافته ره برل اس  مار لعالمی مو  ه لطالعات بیمه تن ا در  فضا   ایار  به

 . ل  در حوزه شده ل   همیلیارد دالر صر  پوش  بیم 2/ 1بی  لز  2111 ال 

 دالیل افزایش اهمیت بیمه سایبری

رو یه لعالم  (Kaspersky) ها  معتار مانند ر پرل هی  رق  لطالعات ره لز  و  شرر 

رشور، میلیاردها  31تارنون در حمالت منظم ههرها به بیشتر لز  2113دهد ره لز  ال  نشان میشده،

ها در  مریها،  فمان و  درصد شرر  41خوب ل   بدلنید .  مشتریان بردلش  شده ل  دالر لز ح اب

بی  لز نیمی لز   Hiscox برل اس مطافعات شرر  بیمه. رنند لنگل تان لز بیمه  ایار  ل تباده می

ها  بزرگ  شرر . ر   و رارها در لی  رشورها  مادگی مقابله با حمالت  ایار  رل ندلرند

لما هنوز لمنی  رامل برل  هیچ شررتی تضمی  رنند؛ ات خود میها  باالیی برل  تامی  لطالع هزینه

اد مافی و پشتیاان بیمه به عنولن یک ن ها  در لینجا   ره بحث لنتقال ری ک به شرر . شده نی  

 . شود مطرح می

 های بیمه مسئولیت سایبری پوشش

ل  ب تگی دلرد ره  نامه هبیمدهد، به  چه مولرد  رل تح  پوش  قرلر می  لینهه بیمه م هوفی   ایار

. ها  تجار  شما در لرتااط ل   لید و لی  م هله نیز با لندلزه و ماهی  فعافی  شما  ن رل خریدلر  ررده

ها  تجار  روچک ره با لطالعات لمنیتی و ح اس در لرتااط ه تند نیز ممه  ل   به  حتی فعافی 

  .لی  نوع لز بیمه لحتیاج دلشته باشند

تولن در بخ  خ ارلت مافی،  رق  لطالعات  ل  در فضا   ایار  رل می ها  بیمه عمده پوش 

ها  لرلئه شده در لی  بخ  عمدتا به  پوش . صنعتی و فرد ، وقبه در تجارت و نیز لرتااطات دلن  

 : شود د ته رلی تق یم می دو

لطالعاتی، لخاک  در  ها  شامل پوش  لز د   دلدن یا خرلبی  ی تم: لولپوش  بیمه شخص  (1

 . فضا   ایار  و نیز رالهاردلر  در زمان لنتقال پول لفهترونیهی

https://bigwallet.ir/%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%db%8c%d8%a7-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%86%d8%aa%db%8c%d8%9f/
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ها به ویروس و بدلفزلر و نیز دزدیده شدن  شامل پوش   فوده شدن  ی تم: بیمه شخص ثافثپوش   (2

 .ها  تجار  و لعتاار  رارت

مه شخص لول ضرر پوش  بی. بیمه م هوفی   ایار  شخص لول و شخص ثافث با هم متباوت ل  

رند لما پوش  بیمه شخص ثافث، ضرر ولرد شده به  مافی خود شخص و صاح  شرر  رل جارلن می

برل  پوش  . رند یک شخص خارج لز شرر  مانند مشتریان یا لعضا  عمومی شرر  رل جارلن می

و نیز  یر ها  بیمه عموما ن ا  به دریاف  لطالعات  ها، شرر  ل   ایار  مورد تقاضا  شرر  بیمه

 :رنند قانونی طی مرلحل کیل لقدلم می

 ،تعیی  نوع پوش  درخول تی 

 لفزلر  نص  شده و نیز میزلن  مادگی  لفزلر  و  خ  ها  نرم دریاف  لطالعات رامل  ی تم

 راربرلن و پشتیاانان

 ل ، بند  پوش  بیمه مرلحل و زمان 

   صورت تولفقی و به بیمه حقتعیی 

  و تاادل ل نادنگارش مت  حقوقی، لمضا. 

 :نمای  دلده شده ل  ( 1)پوش  بیمه  ایار  در چند شرر  معرو  بیمه خارجی در جدول 

 پوشش بیمه سایبری در چند شرکت خارجی .(8)جدول 
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 آوری اطالعات قبل از اقدام به خرید بیمه سایبری جمع

لی  لطالعات به تعیی  در .  ور  شود قال لز درخول   بیمه  ایار ، ب تر ل   لطالعات الزم جمع

و در نتیجه به تعیی   رند میرمک  ل  بیمهها  پوش   معرض خطر بودن شرر  و تعیی  محدودی 

 :باشند لی  لطالعات به صورت زیر می. پردلختی فرد رمک خولهد ررد بیمه حقمیزلن 

   تماس مدیر شرر لطالعات 

   (صورت ا  مافی)در مد  االنه شرر 

  تعدلد لطالعات قابل شنا ایی شخصی کخیره شده در شرر 

   تعدلد لطالعات  الم  شخصی کخیره شده در شرر 

 محصوالتی فروخته شده یا لرلئه شده به مشتریان 

 ( ال گذشته 3حدلقل )لحتمافی ها   تاریخ خ ارت 

 ،ها ها و رویه  یا   میزلن حباظ  لز لمنی  شاهه 

دلنند    بیمه میها شرر زیرل .  االنه خولهد بود بیمه حقصنع  مورد نظر، یک فارتور م م برل  تعیی  

همچنی  در مد  االنه . ره برخی لز صنایع بیشتر لز  ایری  در معرض حمالت  ایار  قرلر دلرند

ر مد شرر  بیشتر باشد، مجرمان زیرل هر چه د. ل   بیمه حقشرر  یهی لز عولمل م م در تعیی  

به طور مشابه، دلشت  تعدلد زیاد  پرونده و لطالعات لز مشتریان در  .   بیشتر  دلرند  ایار  لنگیزه

 . دهد رل لفزلی  می بیمه حقشرر ، لحتمال در معرض بودن خطر و در نتیجه  ن، 

 موانع و معضالت در پوشش بیمه سایبری

 :مولرد زیر دلن   تولن در ل  فضا   ایار  رل می بیمهعمده مشهالت در پوش  

ها  مشترک و نیز  ها در هنگام صدور، رارشنا ی عدم شناخ  رافی دو طر  قرلردلد لز خول ته (1

  ،پردلخ  خ ارت

ل  و ج انی  ها برل  توزیع منطقه ها  لتهایی در لی  بخ  همانند  ایر بخ  عدم رشد بیمه (2

 .ری ک

گ ترش مطلوب فناور  لطالعات در رشورمان و نیز رشد صنع  بیمه، با  لمید ل   با توجه به

تر در لی  حوزه لز  و   ها  جدید و مطلوب ها  تازه در ج   پوش  شاهد لفق الزمها   حمای 

تا به لفزلی   ها  بیمه رشورمان برل اس تجربه موفق رشورها  پیشرو در لی  حوزه باشیم شرر 

 .ی شده باشدضری  نبوک بیمه رمک شایان
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 های بیمه سایبری ریسک

( 2قابل پذیرش،  (1: مخاطرلت به چ ار د ته(  ایار)ها در حوزه فضا  تاادل لطالعات  عمده ری ک

در هر ردلم لز لبعاد برل اس مهانیزم . شود بند  می تاثیر زیاد، تق یم( 4تاثیر متو ط، ( 3تاثیر پایی ، 

ها  بیمه معموال لز  در لی  خصوص شرر . بند  و ل تاندلرد از  شده ل   تاثیرلت لمنیتی درجه

 ن )نگ دلر  : برند ره شامل ه میها  مختل  ب ر هب  ل ترلتژ  برل  مدیری  ری ک در لرثر پروژه

حاف  روتاهی و قصور لز لیبا  تع دلت )، گریز (دلرد رند و برل  خود نگه می رل به دیگر  منتقل نمی

رند و لنجام  برل  لجتناب لز درگیر  با ری ک لمور خاصی رل ترک می)، لجتناب (مقرر ل  

و ( ی الزم برل  راه  لحتمال بروز خطرها  لیمن لقدلم) پیشگیر  :، راه  ری ک ره شامل(دهد نمی

درنگ برل  راه  خ ارت و زیان ولرده بعد لز وقوع  ها  لیمنی ل   ره بی لقدلم) حباظ  و تامی 

، (شود رل زیان یا د   رم بخ  عمده  ن به دیگر  منتقل می)ل  ، لنتقال ( پذیرد حادثه لنجام می

، (گویند ها  ترریای می  ن ا رل تهنیکها  معتدل رردن  ها  گروهی ره روش ری ک)ترری  

. شود می( رنند برل  راه  ری ک، لقدلم به لنجام معامالت جارلنی در مقابل دیگرلن می) از   خنثی

ها  باال رل برل   ها  بیمه برل  رویارویی و پوش  بیمه فضا   ایار ، عمدتا ترریای لز روش شرر 

به طور رلی حمالت  ایار  ممه  ل   هر ردلم لز  .رنند ها لنتخاب می مدیری  ری ک لی  پوش 

 : ها به دناال دلشته باشند ها  زیر رل برل  شرر    ی 

 ها  لز د   رفت  دلده 

  ر   و راردر وقبه 

  رامپیوتر  و تخلبات تقل 

  لخاک   ایار 

 راه  م تقیم پول نقد لز طریق  رق  لفهترونیهی 

  تلبات ناشی لز لخاک DDoS لفزلرها باج  یا 

 رفع و برر ی حادثهها   هزینه 

  به دفیل خرلبیلطالعات لز د   دلدن 

 حقوقیها   هزینه 

 ها به حاف  عاد  ها  مربوط به بازگردلندن  ی تم ها، و هزینه خ ارت به دلده و  ی تم هزینه. 
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 هایی جهت کاهش خطرات مسئولیت سایبری گام

مطمهنی ج    حال تغییر ل  ، هیچ رله رامالبا توجه به لینهه فناور  لطالعات با  رع  باالیی در 

هایی ره به لیمنی  همچنی  فناور . ها  رامپیوتر  وجود ندلرد حباظ  لز لطالعات دیجیتال و  ی تم

. پذیر شوند ها  بیشتر  رل لیجاد رنند و یا حتی رامالً   ی  پذیر  تولنند   ی  ب یار باالیی دلرند، می

ها ج ان چندی   ال قال لز ظ ور فناور  رمزگذلر    ای  ام وببه عنولن مثال، مشخص شد ره تم

OpenSSL  وفی لرنون ممه  ل   بتولنید خطرلت . لند پذیر  دلشته در مقابل حمالت  ایار    ی

 :محدود نماییدبا مولرد زیر م هوفی   ایار  خود رل 

   ل تباده لز نرم لفزلر  نتی ویروس و ضد جا و ی و بروز ر انی  ن  •

  ها تباده لز لتصال فایرولل برل  لتصال به لینترن  در  ی تمل  •

     ها  راربرد  نص  شده بر رو   ی تمها   و برنامه بروزر انی  ی تم عامل •

 لم  خارج لز محل لصلی  یو نگ دلر  در محل ها  م م شرر  پ لز لطالعات و دلدهبک گرفت  •

  و لینترن  راررنان شرر رنترل د تر ی فیزیهی  ایر لفرلد به رامپیوتر  •

    شرر  Wi-Fi ها  از  شاهه لیم  •

  دلشت  ح اب راربر  فرد  برل  هر رارمند •

  محدود رردن د تر ی رارمندلن به لطالعات شرر  •

  لفزلرمحدود رردن لختیارلت رارمندلن برل  نص  نرم •

 ها  تغییر منظم گذرولژه •

   موزش راررنان در لصول لمنی   ایار  •

 ITلنعقاد قرلردلد با یک فروشنده خدمات لمنیتی  •

  تو عه، پیگرد و لنتشار عمومی یک  یا   حبظ حریم خصوصی لطالعاتی •

 آمارهای مهم درباره امنیت و بیمه سایبری

. لند ها  زیاد  مورد حمله  ایار  قرلر گرفته ها و  ازمان طور ره بیان شد، تا رنون شرر  همان

. دهد به  رق  رفته رل نشان می 2113ولرد  ره در  ن ا لطالعات لفرلد در  ال ، تعدلد  لز م(2)جدول 

مطاوعاتی، لخاار ها    ور  شده لز منابع مختل ، لز جمله گزلرش ها  جمع لی   مار و لرقام لز دلده

 . لند دوفتی و مقاالت خار  به د    مده

شود ره میانگی  هزینه هر  بینی می پی . بیشتری  حمالت  ایار  در  مریها  شمافی رخ دلده ل  

ها   شود ره هزینه بینی می میلیون دالر بر د و همچنی  پی  111به بی  لز  2121حمله  ایار  در  ال 
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 1/4حدود  2113بر ورد شده ل   ره تن ا در نیمه لول  ال . تریلیون دالر باشد 1/2 االنه حدود 

 (.CUNA 2015, Experia 2015)لند  لشتهمیلیارد پرونده در معرض  رق  لطالعات قرلر د

 1081لیست حمالت سایبری سال  .(1)جدول 

 منبع
روش حمله 

 سایبری
 نوع سازمان

تعداد افراد هک 

 شده
 نام سازمان

Deccan Chronicle 

2018 
 هک شده

ها   مرلقا 

 ب دلشتی
11.111 

Centers for 

Medicare & 

Medicaid 

Services 

Perez 2018, Wong 

 لیمنی ضعی  2018
 شاهه لجتماعی

 
11.111.111  

Facebook 

Motherboard 2018 26.111.613 توزیع بلیط هک شده 
Ticketfly 

(subsidiary of 

Eventbrite) 
Cimpanu 2018 نامه شجره نامشخص  22.233.332 MyHeritage 

Goodin 2018  111.111 شاهه لجتماعی لیمنی ضعی Google Plus 

CIBC 2018  21.111 بانهدلر  لیمنی ضعی BMO and Simplii 

Colascione 2018 331.111  ای  لینترنتی هک شده Orbitz 

Brinza 2018 123.311 مد هک شده Popsugar 

BBC 2018 111.111.111 راالها  مصرفی هک شده Under Armour 

Cheng 2018 1.111.111 دوف ، پایگاه دلده هک شده SingHealth 

Sandle 2018 331.111 حمل و نقل هک شده British Airways 

 

هاا   ها  رامپیوتر  ه تند ره فایال  ل  لز ویروس لفزلرها   ره د ته باجبیشتر حمالت  ایار  ناشی لز 

 ازند و لز صاح  لطالعات درخول   مالغی به عناولن   ممه  می غیر رل رمزنگار  و ل تباده لز  ن ا رل

 Petyaتاولن باه    ها  بیشاتر شاناخته شاده بااج لفزلرهاا مای       لز نمونه. رنند ها می باج برل  پس دلدن فایل

بارل  لنتشاار   ب یار خطرناک لز بدلفزلرها ه تند ره ل   گونهلفزلرها  لی  باج .لشاره نمود  WannaCryو

لیمیل، فایل  فوده، ل هریپ  و غیره، لز ضع  لمنیتی وینادوز باه   : ها  متدلول مانند خود به غیر لز شیوه

مایهرو ااف    2111با لی  حال ره لی  نقص در باروز ر اانی ماارچ    . رند ل تباده می  EtrnalBlueنام

ها   ازمانی ه تند ره هنوز لی  پاتچ   ها  ب یار زیاد  در شاهه حل شده ل  ، لما باز هم  ی تم عامل

  .لند لمنیتی رل نص  نهرده

https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_%26_Medicaid_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_%26_Medicaid_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_%26_Medicaid_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Centers_for_Medicare_%26_Medicaid_Services
https://en.wikipedia.org/wiki/Facebook
https://en.wikipedia.org/wiki/Google_Plus
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches#cite_note-18
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches#cite_note-185
https://en.wikipedia.org/wiki/Orbitz
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches#cite_note-187
https://en.wikipedia.org/wiki/Popsugar
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_data_breaches#cite_note-247
https://en.wikipedia.org/wiki/Under_Armour
https://en.wikipedia.org/wiki/SingHealth
https://en.wikipedia.org/wiki/British_Airways
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ریااا نیماای لز قربانیااان  در حااال رااه  بااوده ل ا ، لمااا تق   2113تعادلد حمااالت بااج لفزلرهااا در  اال    

لمارلت متحده عربای و لیارلن رشاورهایی ه اتند راه      ، تایلند .پردلزند لفزلرها، هزینه لی  حمله رل می باج

لفازلر و رمزنگاار     گازلرش بااج  )دلشاته لناد   2113تا  2111بیشتری    م حمالت باج لفزلر  رل لز  ال 

لفزلر تلب  همرله به  رع  لفزلی  یافتاه   ل تباده لز باج(. 2113-2116در  اف ا   KSNمخرب تو ط 

تو اط   2112گازلرش ت دیاد لمنیا  لینترنا      )لفزلی  یافته ل ا    ٪33لی  میزلن  2113در  ال : ل  

Symantec .)211     رردناااد، لز  ظ اااور 2113تاااا  2111ناااوع لز بااااج لفزلرهاااا  جدیاااد لز  اااال

  .بوده ل   2113ال نیمه لول  تری  ت دید باج لفزلر  در  ره شایع، GandCrabجمله

 :برخی لز  مار مربوط به  رق  لطالعات به صورت زیر گزلرش شده ل  

  میلیاون   22مورد با بای  لز   663، تعدلد  رق  لطالعات در لیاالت متحده به 2113نیمه لول  ال در

 .لفشا  پرونده ر ید

  باه بااالتری  رقام خاود     ها در لیااالت متحاده    ، تعدلد  رق  لطالعات و لفشا  پرونده2111در  ال

 .ر ید

   ،درصاد   12، 2116 اال  ) نوع  رق  لطالعات ل   تری  شایع رق  هوی  لفرلد در  رل ر ج ان

 (.ها  لطالعاتی ج انی لز همه  رق 

   یک میلیارد ح اب رااربر  در  2113 ال )  رق  لطالعاتی رش  شد بزرگتری ، 2116در  ال ،

 (.ن پروندهمیلیو 111 ای  یاهو و چند  ال بعد، 

   هاا    درصاد لز تماام پروناده    21.3تقریااا  )   رق  لطالعات در بخ  تجارت باوده ل ا    بیشتری

 (. 2111موجود در  ال 

   یلیون دالر در بخ  تجارت ضرر زدم 23، به طور متو ط 2111جرلیم  ایار  در طول  ال مافی  . 

 ( رام در ماد  )هاا  روچاک    ازمانمربوط به   2113-2111ها   بیشتری  لدعاها  خ ارت در  ال

 .بوده ل  

 هاا    ، لطالعات ب دلشاتی لفارلد و راارت   بیشتر لطالعات لفشا شده مربوط به لطالعات شنا ایی لفرلد

 .ل   ن ا  پردلختی شخصی

 لوفای  عامال لصالی حماالت      2111دومای  عامال و در  اال     2113-2111هاا    لفزلرها در  اال  باج

  . ایار  بوده ل  
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 منظور طراحی آن، جهت باال بردن ضریب نفوذ بیمه   شناسایی ریسک فاکتورهای بیمه سایبری به

 د بیمه سایبری در کشورهای خارجیفرم پیشنها

ها  لجتماعی و معامالت بانهی دیجیتاال، ناخول اته در معارض حماالت      با لفزلی  نبوک لینترن ، ر انه

تولند  وء ل اتباده لز لطالعاات ماافی یاا  ارق  لطالعاات        می لی  حمالت. مختل   ایار  قرلر دلرند

رشور خارجی مانند لنگل اتان،  مریهاا،  انگاپور، هناد و     در لی  مقافه، فرم پیشن اد بیمه  ایار  . باشد

ل ترلفیا  ره در  ن ا لحتمال رخ دلدن حمالت  ایار  باال ل  ، برر ای و باا ل اتباده لز  ن اا، ری اک      

ل  و  تولن برل  طرلحی محصول جدید بیماه  فارتورها  بیمه  ایار  شنا ایی شده ل   ره لز   ن ا می

 .پردلزیم ها   ایار  مذرور می نامه در لدلمه، به جزئیاتی لز بیمه. ل تباده ررد باال بردن ضری  نبوک بیمه

 ای کلوزهای بیمه

یاا زماان    بیماه  دوره ها  رشورها  مذرور، بیان شده ره درخول   خ ارت باید در طاول  نامه در بیمه

 :ل  زیر باشد مجاز پس لز لتمام تاریخ  ن باشد، و حتما تح  یهی لز رلوزها  بیمه

  هاا    مجاز و جعلای بارل  ل اتباده، حاذ  یاا تغییار دلده       غیر هر نوع د تر ی: هوی  پوش   رق

 شخصی، 

 رااربر   ح ااب  در هویتی  رق  علیه قانونی پیگرد و دفاع هزینه: لجتماعی پوش  م هوفی  ر انه 

 شخص، لجتماعی شخصی

  لفرلد، تر اندن یا و لکی  و  زلر برل  دیجیتال لرتااطات لز مهرر ل تباده: پوش  ت دیدلت  ایار 

 ها  ناشی لز  رق  لطالعات  پوش  زیانIT :ها  لیجاد شده به علا   ارق  لطالعاات فارد      هزینه

 تو ط شخص ثافث،

 دلنلود فایال لز   فایل، لنتقال پیامک، طریق رامپیوتر  ره لز هزینه خرلبهار  برنامه: پوش  بدلفزلرها

 ر اند، می شخص، به  ی تم و لطالعات لو   ی  رضای  بدون رامپیوتر و یا تلب  همرله و

 راربر ، نام مانند ح اس لطالعات  وردن د   به برل  تالش گونه هر: ها  فیشینگ پوش  لیمیل 

 قصد لنجام رالهاردلر ،  به لعتاار ، رارت لطالعات و عاور رمز

 راه  طاور   باه  لفهترونیهای  ها  لیمیل و پ   غیرم تقیم د تهار  یا جعل: جا و ی پوش  لیمیل 

 ل  ، گرفته منشا ولقعی مناع لز ظاهرل پیام

  گونه هر پخ  یا ناخول ته لنتشار لز ناشی م هوفی  گونه هر: ل  ر انه م هوفی ها   خ ارت پوش 

 تلب  همرله لو،  فرد و رامپیوتر   ی تم حمله  ایار  در لز ناشی دیجیتال محتول 

  ارق     ارق  لطالعاات خصوصای و    لیجااد  صورت گرفته برل ت دیدلت :  ایار  لخاک  پوش 

 ها، دلده
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 ثافث شخص لطالعات تو ط  رق  و  رق  لطالعات خصوصی. 

 :گیرد لز مولرد زیر تح  پوش  بیمه قرلر نمی ناشی خ ارت گونه ها هر نامه در لی  نوع بیمه

 رالهاردلر ، جنایی، لعمال نادر   عمد ،( لف 

 شده، فرد بیمه و وظای  و قرلردلدها تو ط تخل  در لنجام رارها (ب

 لخالقی، غیر ناشی لز لعمال غیرقانونی و خ ارت هرگونه (ج

 لمولل حهومتی، لعمال تروری تی، غارت جنگ،( د

 ...فرزه و  زمی  رلدیولرتیو ؛ یا لفهترومغناطی ی خطرلت طایعی مانند میدلن( ه

 .(لفهترونیهی طریق لز چه و فیزیهی فرم در چه)به طور مخبیانه  لرتااطات و پخ  مهاتاات( ر

 مدارک مور نیاز برای اعالم خسارت

 : گر لرلئه نماید گذلر لدعا  خ ارت رند، باید لطالعات و مدلرک زیر رل به بیمه در صورتی ره بیمه

  خ ارت  شده درخول   لمضا و تهمیل فرم لر ال -

  مقامات  ایار /  لز گزلرش پلیس رپی -

 دیده ن اد   ی /  فرد هر لز شده دریاف  حقوقی لطالعیه لز رپی -

 . لند ره لفرلد یا ن ادها    ی  دیده در  ن شهای  ررده هایی دلدگاه لز لحضاریه رپی -

 IT ها  مربوط به خ ارلت  رق  در پرونده مافی مؤ  ات با مهاتاات رپی -

 IT ها  مربوط به خ ارلت  رق  در پرونده به مو  ات مافی حقوقی لطالعیه -

 نباوک باه حاریم    ها  مربوط به  رق  لطالعاات یاا   در پرونده ثافث به لشخاص حقوقی لطالعیه رپی -

 لفرلد  خصوصی

 مطرح شده ل  در رلوزها  بیمه ثافث شخص علیه ریبر  ها  پرونده رپی -

 ترمیم ها  فارتورها  الزم در مولج ه با هزینه رپی -

 هزینه ررده   ITل   ورهپوش  خدمات مشا گذلر برل  فارتورهایی ره بیمه رپی -

 ثافث شخص علیه خ ارت لدعا /  جنایی پروندهها   فارتورها  مربوط به هزینه -

 . گذلر بوده ل   بیمه به به  رق  رفته، متعلق و لطالعات شخصیها  لرلئه مدلرری ره نشان دهد دلده -

 . گذلر ولرد شده ل   لرلئه مدلرری ره نشان دهد خ ارت و زیان پی   مده، به بیمه -
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 منظور طراحی آن، جهت باال بردن ضریب نفوذ بیمه   شناسایی ریسک فاکتورهای بیمه سایبری به

 ای فسخ قرارداد بیمه

 هار  گاذلر در  بیماه  تو ط ل   نامه ممه  نامه  ایار  چند رشور مطرح شده، بیان شده ره بیمه در بیمه

 توجاه  گر با بیمه. لطالع دهد گر بیمه قال به روز 1 گذلر حدلقل در لی  صورت باید بیمه. شود فغو زمانی

 : دهد پس می رل بیمه حقمقدلر  لز  ل  ، شده  ورده(  3)جدول  در ره بیمه مدت روتاه ها  نرخ به

 کوتاه مدت بیمه سایبریهای  نرخ (.9)جدول 

  بیمه حق مقدار ریسک دوره

 ماه 1 تا
1

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 2 تا باالتر، و ماه 1
2

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 3 تا باالتر، و ماه 2
3

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 4 تا باالتر، و ماه 3
4

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 1 تا باالتر، و ماه 4
1

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 6 تا باالتر، و ماه 1
6

3
 . االنه بیمه حق لز 

 ماه 1 تا باالتر، و ماه 6
1

3
 . االنه بیمه حق لز  

  االنه بیمه حقرل  باالتر و ماه 1

 

در . نامه، لدعاا  خ اارت نهارده باشاد     گذلر در طول لعتاار بیمه جدول باال وقتی قابل لجرل   ره بیمه

تولناد   گار نیاز مای    بیماه . شاود  گاذلر برگردلناده نمای    صورت لدعا و دریاف  خ ارت، هیچ پوفی به بیمه

در جریان قرلر دهاد  گذلر رل  روز قال به صورت رتای بیمه 11در لی  صورت باید . نامه رل ف خ رند بیمه

گاذلر   نامه منقضی نشده به بیمه ل  متنا   با بیمه بیمه حقگذلر شهایتی ندلش ،  و لگر در لی  مدت بیمه

نامه در مولرد  مانند نادر   بودن لطالعات بیان شده  در شرلیط نرمال، تمدید بیمه. شود برگردلنده می

 .لو، پذیرفته نخولهد شد همهار  دمع یا ماد  حقایق لفشا  عدم تقل ، گذلر، تو ط بیمه

 داوری

 یاا  لعتااار  در لرتاااط باا وجاود،    یاا  خاارج  ن،  نامه یاا  بیمه لی  با لرتااط در ل   ممه  ره لختالفی هر

لرجااع دلده   دلور یاک  باه   یاد  بوجود نامه، بیمه لی  تح  پردلختی مالغ هر یا مالغ تعیی  یا لنقضا   ن،

 . گردد لز زمانی ره لختال  رخ دلده تعیی  می روز 31ظر   لختال  طرفی  تو ط شود ره می
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شود ره دو  دلور لنتخاب می 3 نر ند، تولفق ولحد به دلور برل  لنتخاب یک طرفی  دعول ره صورتی در

 روز  به طور جدلگانه لنتخاب ررده و دلور 31دلور رل هر ردلم لز طرفی  دعول به صورت رتای و ظر  

 در. شاود  مای  منصاوب  شاده  تعیای   دلورهاا   تو اط ( شود دلورلن لنتخاب می رئیس عنولن به ره)  وم

نتولنند دلور  رل تعیی  رنند یا لز لی  رار لمتناع ورزند،  روز 31 طی طرفی  دعول، لز یک هر ره صورتی

بپردلزد و لز طر  هار دو دلور راار    ره به حل لختالفات رند لنتخاب رل دلور یک تولند می دیگر طر 

 .ر  رل لنجام دهددلو

 همارله  هاا باه   لی  هزیناه  بی  طرفی  دعول تق یم خولهد شد و م او  طور به دلدگاه یا دلور  ها  هزینه

در . دلده خولهاد شاد   دلور  در دلور موفق به دلدگاه یا دلور تو ط طی لنجام دلور ، معقول ها  هزینه

ره موفقیا  بیشاتر  در دلور  دلشاته      دلور  به دلن  ، موفق گروهی رل رامال صورتی ره نتولن هیچ

 .لی  مالغ پردلخ  خولهد شد

 فرم پیشنهاد

 ن ل ا ، ل اتناد و    ل ااس  راه  پیشان اد  فارم  در جزئیاات  و لظ ارلت گر به بیمه نامه، بیمه لی  صدور در

 . نامه رل ف خ رند گر حق دلرد بیمه گذلر، بیمه در صورت مشاهده تقلای لز  و  بیمه. رند لعتماد می

به منظور طرلحی بیمه  ایار  برل  رشور، فرم پیشن اد رشورها  لنگل تان،  مریهاا،  انگاپور، هناد و    

ها  پیشن اد، ری اک فارتورهاا  ن اایی     با توجه به لی  فرم. ل ترلفیا مورد برر ی قرلر گرفته شده ل  

 :شنا ایی شده و مشخص شد ره در فرم پیشن اد ن ایی باید مولرد زیر  ورده شود

 :لطالعات عمومی (۸

 ها شده نام بیمه 

 درس و لطالعات تماس  

  زمان شروع به رار شرر 

 لز فعافی  تجار  لشخاص بیمه شدهل   خالصه 

  مافی  ال بینی جار ، پی  مافی شده،  ال لنجام مافی  ال  خری )لطالعات مربوط به در مد 

 (بعد 

 تعدلد راررنان 

 و تعدلد  رورهاها  تعدلد فپ تاپ 

 ی، همهارلن، لدلرلت خارج ان، مشتریرارمندلن)به لطالعات شرر  د تر ی دلرند  لفرلد  ره

 (فروشندگان دوفتی،
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 منظور طراحی آن، جهت باال بردن ضریب نفوذ بیمه   شناسایی ریسک فاکتورهای بیمه سایبری به

 :لطالعات شرر  متقاضی (6

  میزلن پردلخ  و دریاف  لفهترونیهی 

 مشتر ،  لطالعاتی درباره ر   و رار)کخیره شده  و پردلزش  ور ، جمع شخصی نوع لطالعات

 تامی  شماره مافیاتی، پرونده لعتاار ، شماره رارت لطالعات مافی، ب دلشتی، ح ابدلر  لطالعات

 (لجتماعی و غیره

 میزلن خ ارت ولرده لحتمافی 

  میزلن به لشترلک گذلشت  لطالعات شخصی و ح اس شرر 

 میزلن لرتااط با شخص ثافث 

   (وجود دلرد؟ جدید شرر  یا محصوالت عملهرد در چشمگیر  تغییر لنتظار)تغییر در شرر 

   رارمندلن قرلردلد)راررنان شرر IT ل تخدلم هنگام شده؟ در ف خ گذشته ماه 12 در رل 

 (شده؟ لنجام دقیقی ها  برر ی جدید، رارمندلن

 : ازمانی مدیری  (۹

 شرر  لطالعات مدیری  برر ی م هول 

 دو  ال ، ماهیانه،  افیانه)لمنیتی  ها  لز ب اود  یا   لطمینان لمنیتی برل  ها  ری ک زمان لرزیابی

 (یهاار

 حریم حبظ ها  لز ب اود  یا   لطمینان خصوصی برل  حریم حبظ ها  ری ک زمان لرزیابی 

 خصوصی

   ل تباده لز طرح بازیابی فاجعه، ل تباده لز طرح تدلوم )نوع لقدلم هنگام رخ دلدن یک حادثه  ایار

 (لز د   دلدن لطالعاتهنگام ویرو ی شدن یا  حولدث به پا خگویی ر   و رار، ل تباده لز طرح

 ها  موجود  زمای  طرح 

 شرر   ح اس لرزشمند و لطالعات  پ گرفت  لز همه طرز بک  

 نحوه بروزر انی نرم لفزلرها 

 :شاهه لمنی  (6

 ور   جمع رل شخصی ره لطالعات) پشتیاانی ها  زیر اخ  و راربرد  ها  نحوه رار با برنامه 

 (رنند می و یا کخیره ررده، پردلزش

 فایرولل ه لز تهنوفوژ ل تباد 

  نبوک در دلده برل  ب اود  ن  زمای  و خارجی و ها  دلخلی پذیر  زمان  زمای  میزلن   ی 
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 دور رله لز ها  د تر ی تمام ل  برل  دو مرحله لعتاار ل تباده لز تأیید (مثال عنولن به VPN )به 

 دلخلی شاهه

 عاورها  قو  هایی برل  تعیی  رمز روش و ها مشی خط 

 :ها مدیری  دلده (۶

 وندگانش مهیب یلطالعات شخص ها  مربوط به  و نوع دلده تعدلد 

 یا   حباظ  لز لطالعات شخصی  

 ل تباده لز  نتی ویروس 

 میزلن رمزنگار  لطالعات 

 :ل  چندر انه (۷

 (مشابه دلرد؟ نشریات  ایر یا پادر   فیلم، خارنامه، شرر  وبالگ،)بودن شرر  ل   چند ر انه 

  در شرر  ثافث لفرلد شخص معنو  مافهی ل تباده لز 

 : ایار  بیمه و ها  رق  دلده/ خ ارت تاریخچه لدعا  (۶

  قاال لز بیمه  ایار  ل تباده شده؟حدلرثر پوش  خ ارت مورد) ال گذشته  1تحوالت شرر  در 

 یا (ناموفق یا  میز موفقی )خ ارت  لدعا  نیاز چقدر باشد؟ هرگونه لضافی موردها   نیاز و  پوش 

 با شرر   گذشته صورت گرفته؟  یا یا فعلی مدیرلن فعلی، شرراء راررنان یا، شرر  شهای  علیه

 ( شده یا لز لن ا جدل شده؟ ها لدغام شرر   ایر

با ل تباده لز ری ک فارتورها  شنا اایی شاده و باا ل اتباده لز فارم پیشان اد بیماه  اایار  رشاورها           

هاا  بیماه     ایار  رل در رشورمان طرلحی رارده و  ن رل باه شارر    تولن فرم پیشن اد بیمه  منتخ ، می

 .لرلئه دهیم

 

 نتایج

ها  زیاد  ج   ب اود وضعی  ضاری  نباوک بیماه در رشاور در      ره بیان شد، لمروزه تالش طور همان

با لرلئاه محصاوالت   . حال لنجام ل   ره لز طریق  شنایی بیشتر مردم با صنع  بیمه لی  لمر مقدور ل  

مردم رل بیشتر با لی  صنع   شنا ررده و در ضام  ضاری  نباوک بیماه رل     تولن  مید راربرد  بیمه، جدی

، باید در د اتور راار قارلر گیارد راه لز  ن      ل  جدید تو عه و ترویج محصوالت بیمهد؛ فذل ب اود بخشی

راه  ماار جارلئم     در لی  مقافه، بیمه  ایار  رل در چند رشاور . تولن به بیمه  ایار  لشاره ررد جمله می

لمید . لینترنتی در  ن ا باال ل   رل مورد برر ی قرلر دلده و ری ک فارتورها  ن ایی رل شنا ایی رردیم

 .ل   با طرلحی لی  محصول جدید در رشور، رمک شایانی به لفزلی  ضری  نبوک بیمه شود
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 اقتصاد مشارکتی؛ روند فناورانه تأثیرگذار بر صنعت بیمه
 

 2لبرلهیم راردگر   1عطیه ب شتی

 

  چکیده 

. بحرلن مافی ج انی موج  لیجاد تغییرلتی عظیم در شرلیط لقتصاد  جولمع و لفرلد گردیده ل  

جاناه فناور   همزمانی لی  رخدلد با تغییرلت بی  ن لی و فرهنگی لز یک  و و لز  و  دیگر، نبوک همه 

شاررتی، فرلگیر ها  نوی  ر   و رار فناورلنه، همچون لقتصاد م در تمامی لبعاد؛ موج  گردید تا مدل

ها  بالل تباده لفرلد به جا  مافهی   منطق لقتصاد مشاررتی ره بر پایه ل تباده لز ظرفی  دلرلیی. گردند

میلیارد دالر  11.6ها ل  ، به شدت مورد ل تقاال قرلر گرفته و لرزش فعلی  ن در حدود   دلرلیی

لی  رشد در . فزونی یابدمیلیارد دالر  331به ، لی  رقم 2121گردد ره تا  ال  بینی می تخمی ، و پی 

ها  بعمل  مده؛ ورود صنع  بیمه به لی  حوزه، عالوه بر لیجاد  حافی ل   ره طاق پژوه 

ل  منطاق  راتافیزور  در رشد لی  مب وم، موج  تدوی  و لرلئه محصوالت و خدمات نوی  بیمه نق 

نبوک در لی  صنع  رل با خود به لرمغان  با نیاز مشتریان گردیده و پیامدهایی همچون لفزلی  ضری 

ها   ها و چاف  فذل هد  لز لی  مقافه، برر ی و تاای  مب وم لقتصاد مشاررتی، فرص . خولهد دلش 

 . لی  مب وم فناورلنه در صنع  بیمه ل  

 ها ها و چاف  فناور  لطالعات، لقتصاد مشاررتی، صنع  بیمه، ضری  نبوک، فرص  :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
  a.beheshti.atu@gmail.comرارشنا ی لرشد مدیری  فناور  لطالعات، دلنشگاه عالمه طااطاائی، .  1

 kardgar48@yahoo.comدرتر  لقتصاد، مدیر عامل بیمه دلنا، .  2

پنل نقش فناوری اطالعات در 

 ضریب نفوذ بیمه 
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 مهمقد

ها  دوم و  طریق شغلز با توجه به تغییر شرلیط لقتصاد ، بحرلن مافی ج انی و نیاز به ر   در مد ل

به شدت رو به گ ترش   ا،به جا  تملک  ن ،تخدمات و محصوال ،ها تمایل به ل تباده لز دلرلیی ، وم

1هایی همچون  ها به رغم لینهه یک موضوع ل ا ی برل  ن ل در لختیار دلشت  دلرلیی .ل  
X؛ ،

 تر نظیر  ها  جولن گردید فیه  برل  ن ل مح وب می
2
Y  3وZ،  با توجه به تغییرلت بی  ن لی، شرلیط

ذیرفته تر با ولفدی  خود به موضوعی بدی ی و رامالً پ ها  جولن حارم بر جامعه و تباوت دیدگاه ن ل

لز  و  دیگر در چند  ال گذشته شاهد تغییرلت ل ا ی . شده لز  و  ن ل جولن بدل گردیده ل  

لفزلی  ضری  نبوک لینترن ، . لیم ها   ن ا بول طه ظ ور فناور  بوده در ر   و رارها  و مدل

ره ظ ور گردد  هایی مح وب می ها  موبایل نیز لز جمله محرک ها  لجتماعی و پلتبرم گ ترش شاهه

 . (Cognizant ،2116) لند رل ممه   اخته 4مباهیم جدید همچون لقتصاد مشاررتی

و منابع ماد  و معنو  بالل تباده خود رل با دیگرلن به لشترلک  ها لفرلد، دلرلیی در لقتصاد مشاررتی

هزینه ل تباده لز  ن دلرلیی رل لز طر  مقابل دریاف  تولنند  میگذلر ،  و در لزل  لی  لشترلک گذلشته

گذلر  شامل منابع مختلبی چون خودرو شخصی، دوچرخه، محل رار، خانه، غذل   لی  لشترلک. نمایند 

و در منابع پژوهشی  2111در  ال  رهمب وم لقتصاد مشاررتی  .شود می ،پاررینگ و حتی زمان نیز

لیده برتر ره تولنایی لیجاد تغییرلت و یع در  طح ج ان  11لز به عنولن یهی ، TIME  همچون معتار

 تری   ریع لز ل  ره یهی گونه به. شدت در حال گ ترش ل   ، بهیاد گردیده ل   ؛رل دلرل ل  

مطابق با پژوه  صورت پذیرفته . گردد می مح وب تاریخ طول در رار و ر   رشد روبه روندها 

 11.6در حال حاضر لرزش لقتصاد مشاررتی در حدود  ،Harvard Business Reviewتو ط مو  ه 

نماید ره بشر  لینگونه میدر ولقع . (insurancequotesforless ،2113)گردد  می بر وردمیلیارد دالر 

                                                                                                                         
 بیشتر. لند زلده شده ن ل لیگرگگویند ره بعد لز لتمام لنبجار جمعی  پس لز جنگ ج انی دوم و قال لز  می ن لی به. 1

به  1231  دهه  غاز شد و در لولیل 1261 لولیل دههد لی  ن ل در نظرلن معتقدند ره توف ، و صاح مورّخان، شنا ان جمعی 

 پایان ر ید

2. Generation Y  
 . گویند می 1211-1224ها  زمانی  نیز معرو  ه تند به لفرلد متوفد شده در بازه( Millennium)میلینیال ره به ن ل 

3. Generation Z  
 .گویند 1221-2112ها  زمانی  به لفرلد متوفد شده در بازه

4. Sharing Economy 
نیز شناخته  قتصاد مشاررتی و لقتصاد لشترلریلقتصاد شرلرتی، لهایی نظیر  لی  ولژه در منابع علمی به زبان فار ی با نام

  (.ویهیپدیا  فار ی)شود  می
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ها  دیجیتال به مثابه یک  رود ره در  ن دلرلیی به  م  نوعی لز لقتصاد پی  می ،در عصر حاضر

 . ( Yaraghi & Ravi ،2111)شوند  خدم  به لشترلک گذلشته می

رشد  االنه و گ ترش همه جاناه  ها  صورت گرفته، و پژوه  محققان به لعتقادلز  و  دیگر بنا 

گرلن به عنولن یک روند نوظ ور و فرصتی  رارها لز جمله بیمه و رل  ب یار  لز ر  لقتصاد مشاررتی ب

ها   ل  در قاف  مدل ی  محصوالت و خدمات بیمهتدو .رود شمار می بردلر  به ل تثنایی به ج   ب ره

رار جدید ره عالوه بر لفزلی  ضری  نبوک صنع  بیمه بتولند به جذب مشتریان جدید به ویژه  و ر  

لز لی  . رود ها  ل ا ی صنع  بیمه درحال حاضر به شمار می بپردلزد لز جمله دغدغه Zو  Yها   ن ل

ها  لقتصاد  بردلر  لز مزلیا و فرص  گر  نتی، در رل تا  ب ره هرو، شمار قابل توج ی لز ن ادها  بیم

ل  در  ها، به تدوی  و لرلئه محصوالت و خدمات نوی  بیمه مشاررتی و همچنی  مقابله با فشار لینشورتک

برر ی  پس لز تایی  مب وم لقتصاد مشاررتی، ،مقافه هد  لز تدوی  لی  فذل. لند لی  حوزه رو   ورده

گرلن  مشارر  بیمهضروت  ، بیان چرلیی(نظیر لفزلی  ضری  نبوک  ) بر صنع  بیمه  نچگونگی تاثیر 

 .   لی  روند فنارلنه؛ در صنع  بیمه ل  ها ها و چاف  فرص  لقتصاد مشاررتی و همچنی  در

 اقتصاد مشارکتی چیست؟ -1

ور تعاری  متعدد و توجه به لبعاد گوناگون در لبتدل  لمر و در رل تا  تایی  مب وم لقتصاد مشاررتی، مر

فذل در لدلمه به برخی لز تعاری  پیرلمون موضوع لقتصاد مشاررتی لشاره . نماید لی  موضوع ضرور  می

 . گردیده ل  

  ل   تحقیقاتی و مشاورهمو  هDeloitte 2113ره در  ال  1ها  خود در یهی لز جدیدتری  گزلرش 

 لقتصاد مشاررتی "دلرد ره  به چاپ ر انده ل   در تعری  لقتصاد مشاررتی لینگونه بیان می

ها   دهند تا به رغم شیوه رنندگان لی  لمهان رل می به مصر ره ل   ل  لز بازلرها   نالی   مجموعه

 ."د تر ی دلشته باشند ها لمالک و یا م ارتهایی نظیر   نتی، به ج   ر    ود، خود به دلرلیی

در لی  نوع لز لقتصاد  و وجوهی ره رنندگان نوع لز مشارر  3در تهمیل لی  تعری  به  دیلیوت

 : نماید بای   بدلن توجه نمود، به شرح کیل لشاره می می

، لمالک و یا اه مشتریانی ره به فروش خدمات لقدلم نموده و یا د تر ی به دلرلیی: م  عرضه .1

 .  ازند ممه  میرل  خوی   ها م ارت

                                                                                                                         
1. Squaring Risk in the Sharing age, How the Collaborative Economy is Reshaping Insurance 

Products" 
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ها،  جازه د تر ی به دلرلییلمشتریان و یا ر   و رارهایی ره به خرید و یا ر   :  م  تقاضا .2

 . نمایند ها لقدلم می لمالک و یا م ارت

لرتااط میان عرضه و تقاضا رل  ،ها   نالی  ر   و رارها  فناورلنه ره با ل تباده لز پلتبرم: ها ول طه .3

 (.Deloitte ،2113)  ازند ممه  می

 ن در ره گردد می لطالق رار  و ر   به مشاررتی بنا بر لعتقاد برخی دیگر لز محققی ، لقتصاد  

 و  ریع تا ه تند قادر ره 1دیجیتافی ها  پلتبرم و موبایل ها  لپلیهیش  طریق لز خدمات و راالها لرلئه

 و ر   و ها دلرلیی صاحاان. پذیرد می دهند، صورت تطایق یهدیگر با رل عرضه و تقاضا هوشمندلنه

 ماشی ، لمالک، همچون مولرد  لجاره یا و گذلر  لشترلک به گذلشت ، لختیار در طریق لز رارها؛

 لقدلم  ود ر   به متقاضیان،  به ... و تعمیرلت نقل، و حمل نظیر خدماتی لرلئه یا و و غیره لبزلرها

 رل مهانی و زمان هر در معامالت پذیرفت  صورت لمهان مشاررتی لقتصاد در فعال ها  پلتبرم. نمایند می

 (.insurancequotesforless ،2113) ازند  می می ر هوشمند همرله ها  تلب  طریق لز

، برخی دیگر لز تعاری  مرتاط با مب وم لقتصاد مشاررتی لز منظر دیگر محققی  بیان 1شماره  در جدول

 . گردیده ل  

 تعاریف متعدد محققین از مفهوم اقتصاد مشارکتی؛ (8)جدول شماره 
 تعریف از اقتصاد مشارکتی محققین/ نام محقق سال ردیف

1 2113 
Botsman, Rachael 

(innovationtactics ،2113.) 

لقتصاد مشاررتی در ولقع یک مدل لقتصاد  بر پایه لشترلک 

لز فضا  رار  ) ها  ل تباده نشده در طی  ب یار و یع دلرلیی

 به ج   ر   منافع مافی و یا و ،(ل    ها تا م ارتگرفته 

 .ماد  ل   غیر

2 2111 
Habibi, M.R., Davidson, A., 

& Laroche, M. (Habibi 

etal,2017) 

هایی نظیر لجاره،تجارت، به  نوع مصر  بدون مافهی  فعافی 

 .رل لقتصاد مشاررتی گویندلشترلک گذلر  وتاادل 

3 2116 Aloni, E. (Aloni, 2016). 

تاادل میان  ،ها  وب لتبرمپیک فعافی  لقتصاد  ره در  ن 

راال و  ها نظیر ل  لز فعافی  ها  گ ترده لفرلد رل در طی 

 .نمایند ت  یل می ،خدمات

4 2116 Barnes, S. & Mattsson, J 

(Barnes & Mattsson,2016) 
ت و یا خدمات ره المحصو 2صر  ماتنی بر د ترسمشامل 

 .تولند به صورت  نالی  و یا  فالی  باشد می

1 2116 Cheng, M. (Cheng, 2016) 
در قاف  فعافی  نماید ره در  ن لفرلد  ل  رل توصی  می پدیده

P2P، اد تر ی به راالها و خدماتی ره در حال حاضر لز  ن  

                                                                                                                         
1 Digital Platforms 
2. Access-Based Consumption 
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 اقتصاد مشارکتی؛ روند فناورانه تأثیرگذار بر صنعت بیمه

 تعریف از اقتصاد مشارکتی محققین/ نام محقق سال ردیف

لی  پدیده . گذلرند مینمایند رل به لشترلک  ل تباده نمی

 در لختیار دلشت  د تر ی به راال و خدمات بدون اتموجا

تولند در لزل   می یلقدلم چنی . گردد  ن ا رل  ا  میمافهی  

 .رلیگان باشدبه صورت دریاف  وجه و یا 

6 2016 
Shaheen, S., Chan, N.D., 

Gaynor, T. (Shaheen etal, 

2016) 

یک لصطالح رلیج به ج   مصر  ماتنی بر د ترس راالها و 

دمات لز طریق قرض گرفت   ن ا و یا لجاره دلدن  ن ا به خ

 .ل  مافهی  تصاح  و جا  

1 2013 
Heinrichs, H. (Heinrichs, 

2013) 
به ماادفه، توزیع مجدد، لجاره و به لشترلک گذلر  لطالعات، 

 .گویند لقتصاد مشاررتی می ،راالها و ل تعدلدها تو ط لفرلد

 

 و یعی ب یار طی  در رل لشترلری لقتصاد مب وم محققی  ل   مشخص ره همانگونهالزم به کرر  نهه؛ 

همچنی  لز منظر برخی منابع پژوهشی، ل تباده لز (. Curtis& Lehner ،2112)لند  نموده تعری 

Gig Economy هایی همچون ولژه
1، Collaborative Economy ،Access Economy 

(Deloitte،2113 ) وOn-Demand Economy  (insurancequotesforless ،2113)  مترلد  با

لقتصاد  بیانبه ج   همانگونه ره مشخص ل   . ولژه لقتصاد مشاررتی در نظر گرفته شده ل  

 . (Skjelvik etal, 2017)  وجود ندلرد یشده ج ان رفتهیو پذ قیقد  یتعر کی ی،مشاررت

شود ره در  ن  به مب ومی گبته می مشاررتیلقتصاد تولن لینگونه بیان نمود ره  به صورت خالصه می

و در لزل  لی   و منابع ماد  و معنو  بالل تباده خود رل با دیگرلن به لشترلک گذلشته ها لفرلد، دلرلیی

گذلر    لی  لشترلک. نمایند گذلر ، هزینه ل تباده لز  ن دلرلیی رل لز طر  مقابل دریاف  می لشترلک

شخصی، دوچرخه، محل رار، خانه، غذل پاررینگ و حتی زمان نیز  شامل منابع مختلبی چون خودرو

 متی ره دلرلیی خود رل به لشترلک . باشد در ولقع لی  مدل همیشه شامل دو  م  می .شود می

و  م  دیگر ره لز  ن دلرلیی برل  مدتی معلوم ل تباده ررده و هزینه لی  ل تباده رل به . گذلرد می

ه م م در لی  مدل لی  ل   ره بعد لز لیجاد لی  چرخه،  ی تم نیازمند نهت .گردلند  م  لول برمی

( تطایق عرضه با تقاضا) ب تر و ناظر  ل   ره همولره  رع  تامی  و تعادل لی  چرخه رل حبظ رند

ها  فعال در حوزه لقتصاد مشاررتی به ج   تاای  ب تر  در کیل به فعافی  برخی ل تارتاپ(. 21غبور ،)

 . لشاره گردیده ل  لی  مب وم 

                                                                                                                         
 . ل تباده شده ل   "لقتصاد گیگ" فغ در ترجمه لی  ولژه به زبان فار ی لز .  1
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 Uber :رویس  ره به لرلئه فرلن ی هو م تقر در  انها  لقتصاد مشاررتی  تری  پلتبرم یهی لز فعال 

طور خودرار، م افرلن رل با نزدیهتری   به لپلیهش  موبایلی لی  پلتبرم. نماید لقدلم میهم  بر   نالی  

ه تخمی  زده شد 2112در لبتدل   ال . دهد ع میلطالو موقعی  م افر رل به رلننده   اختهرلننده مرتاط 

رل لز درصد بازلر م افربر   62 و تن ا در  مریهامیلیون راربر در  رل ر ج ان دلشته  111ره لوبر  ل  

 . ن خود نموده ل  

 Airbnb :ها   اهی برل  ررلیه مهانگ بها  فعال در لقتصاد مشاررتی ره و یهی لز برتری  پلتبرم

هزلر ش ر در  31میلیون گزینه لقامتی در  1در حدود  پلتبرم، لی  Forbesگزلرش  بنا بر. ل   لقامتی

 (. Forbes ،2113)میلیارد دالر ل    33و لرزش  ن حدلقل در حال حاضر در حدود .  رل ر دنیا دلرد

 HOMECAMP : لی  پلتبرم محیطی رل لیجاد نموده ل   . ل   در  یدنی ل ترلفیال تارتاپ فعال

لقدلم م افرتی  ها  رمپرنندگان به لجاره حیاط خانه خود به م افرلن به منظور ل تباده در  تا عرضه

 . نمایند می

 Barqo:  ها  خود رل به لشترلک  ها و رشتی قایق قادر ه تند تایک پلتبرم در  م تردلم ره لفرلد

 .بگذلرند

  Buckl :تبرم در پاریس و مشابه یک پلUber، هولپیما و ج  لفرلد در  ن،  ؛به جا  ماشی  ره

 . گذلرند میشخصی خود رل به لشترلک 

 Closet Collective :  در لی  پلتبرم،. یک پلتبرم برل  لشترلک گذلر  فااس در نیویورک ل 

 .دهند لجاره می به متقاضیان ها  خود رل لفرلد فااس

 Desks Near Me : یک فضا   ،لنجام رارها  خود لی  پلتبرم لفرلد قادر ه تند تا به ج  در

 . رل لجاره نمایند( لتاقیک میز یا )رار  

 چرا اقتصاد مشارکتی گسترش یافت؟ -9

 یدر باازه زماان  دلرد راه   پیرلمون چرلیی گ ترش لقتصاد مشاررتی لینگونه بیاان مای   PWCمرجع معتار 

لز   ل ندهینموده و تعدلد فزل رییتغ یرنندگان به صورت قابل توج  رفتار مصر  2111و  2112ها    ال

رننادگان  ن اا    بودند راه رفتاار مصار     افتهید    ق یحق  یبه ل دهندگان محصوالت و خدمات لرلئه

 شارلیطی،   یدرچنا . د ور یفار هم نما    ن اا   رل بارل و ر ا   اود    دلریا پا شرف یپ  ها  یموقع گرید

 یلقتصاد مشااررت  ه با ل تباده لز مب وممشهل نمود  یبه ج   رفع ل ییها حل لهها  غاز به لرلئه ر شرر 

و   لقتصااد  هاا   ی فعاال در حاوزه  فاارتور لصال   4 ل  و پژوهشای،  لی  مرجع مشاوره گزلرش به. نمودند
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 اقتصاد مشارکتی؛ روند فناورانه تأثیرگذار بر صنعت بیمه

 باه  باه صاورت خالصاه   لند ره باه شارح کیال و     رمک نموده یلقتصاد مشاررت ندهیبه رشد فزل یلجتماع

 . پردلزیم  ن ا می حیتوض

 گ ترش یل ا  و عامل هیپا :های پیشرفته های دیجیتال و دستگاه گسترش پلتفرم .1-3

 عیظ ور، رشد و گ ترش  ر مرتاط با  ن رل میتولن درر   و رار   ها مدل لقتصاد مشاررتی و

  یلز ل  یره تا پ هرچند .ها  همرله هوشمند دلن   ی به ویژه تلب تافیجید  ها ها و د تگاه پلتبرم

مشغول ها  لینچنینی  و فعافی لجاره لمالک و م تغالت  رینظ ییها  یلفرلد به لنجام فعاف زینپیشرف  

ها ممه   پلتبرم قیها لز طر  یفعافلنجام معامالت و تا  دیفناورلنه موج  گرد  ها شرف یپ ،ه یلند ف بوده

و قابل  شتهگ ریپذ اسیمق ،یرفتهذصورت پ ازیتقاضا و در زمان مورد ن  ، معامالت بر مانایدهگرد

و  عرضه ها، منطاق گردیدن لز دیگر مزلیا  پیشرف  فناور  و ل تباده لز پلتبرم. باشند گیر  لندلزه

بول طه پیرف  فناور  لز دیگر معامالت  لنجام نهیدر هز ریراه  چشمگ. بود گریهدیتقاضا با 

 .ت ریع نمود بود ره گ ترش لقتصاد مشاررتی رل به شدت هایی پیشرلن

 :شتریب یبه صورت کارا و با منطق اقتصاد یتالش به جهت استفاده از منابع ماد .2-3
 زلچرل ره  قلمدلد گردد  و لقتصاد یمنطق میتصم کبه عنولن ی تولند یمی ل تباده لز لقتصاد مشاررت

 ییدلرل کیدر  گذلر    به  رمایهازین و لز منظر مصر  رننده و متقاضی دریاف  خدمات،  و کی

قادر ه تند تا لز  ، لی  لفرلدلرلئه دهندگان خدماتو لز منظر  گرید  و لز  و نی   م یگرلن ق

  در رل تارنند نظیر م ه ، ویال و غیره،  ل  نمی   خود ره در حال حاضر لز  ن ا ل تبادهها ییدلرل

رل با خود به   ادیز اریب  یماف بار ، یمافهدلنیم  همانگونه ره می. ب ره جویندتر  ر   در مد لضافه

 ددر لقتصا.  ید به ح اب میتجارت گرلن  کی ،محصول کی  و نگ دلر دیچرل ره خر. همرله دلرد

الزم به . نمایند ، هزینه پردلخ  میراال و خدمات تن ا به لزل  میزلن مصر  خود لزلفرلد  ی،مشاررت

موج  گ ترش لقتصاد  شتریب  به صورت رارل و با منطق لقتصاد  ل تباده لز منابع مادکرر  نهه 

ها   نتی به دفیل عدم نیاز به  مشاررتی گردیده چرل ره عالوه بر مزلیا  فوق، بر خال  شیوه

ورود و ل تباده لز چنی  ر   و رارهایی  2ها  بروررلتیک پیچیده و یا رویه 1ها  رالن گذلر   رمایه

 .  اده ل  

                                                                                                                         
ها  مازلد و یا بالل تباده  ایر لفرلد و در مولقع فزوم ل تباده  تولنند لز دلرلیی همان گونه ره بیان گردید متقاضیان می.  1

 .ها  مورد نیاز برل  یک مدت مشخص نپردلزند ل  به ج   تملک دلرلیی نموده و لز لی  رو هزینه

ها   نتی نظیر دریاف  مجوز و یا ثا  یک  تر ن ا  به رویه ها  دیجیتال ب یار  اده و ثا  نام در پلتبرملرلئه خدمات .  2

 . ر   و رار ل  
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انتخاب و همچنین  تینگرش نسبت به مالک رییکنندگان؛ تغ مصرف دیجد یازهاین  .3-3

لز   ل نشانه ،ه یماف؛ Xها  همچون ن ل  و در میان ن لگذشته  در :ستیز طیمصرف سازگار با مح

ها   نگرش ن ل رییتغ ژهیره با گذش  زمان و به و یدر حاف دیگرد یم یلفرلد تلقجایگاه لجتماعی 

 . شود گاه نمیهمچون گذشته ن  یبه موضوع مافه دیگر ،Zو  Y جدید به ویژه

برل   ن ا مح وب  مشهل  لمر  یباور ه تند ره مافه  یدرصد لز لفرلد بر ل 43 ،هایدر  مر تن ا

 ریپس لز تملک نظپی  لز تملک نظیر لنتخاب و یا  لقدلمات ،تملک باال ل   نهیهزچرل ره گردد  می

صورت با  گرید  لز  و .ه تند زل نهیبر و هز زمان ییندهایفر   ، همگینگ دلر ایو  از   رهیکخ

با  زین یچرل ره منابع ماف برود  یلنتخاب لز ب ی ت  ها فرص  ممه  ل   ، هیمافپذیرفت  رویه 

نظیر  شده در جولمع جادیو مشهالت لزمان با گذش   گرید   و لز. مولجه ه تند  یمحدود

دگی هول در ش رها  پر جمعی  و به  ا  لفزلی  ها  باال  زی   محیطی همچون  فو  فودگی

به    یز طیو دو تدلر مح دلریلز لفرلد مصر  پا اریب   برل ل تباده لز و ائل حمل و نقل شخصی،

ها، تا حد   نیلره با شرر  در لقتصاد مشاررتی لی  نگر ل   دهیابل توجه بدل گردق موضوع کی

 . قابل رفع شدن ل  

صورت  هب  ینگرش ن ا  به مافه رییتغ: شدن و شهر نشینی تحوالت اجتماعی؛ جهانی .4-3

محصوالت و خدمات   یط ، از  یج ان  یدر لرتااط ل   ره با تقو ق یحق  یبا ل کینزد اریب 

راال  هیلمهان ت  ، ی نال  با ظ ور بازلرها. گ ترده و متنوع گشته ل    ل ندهیلرلئه شده به صورت فزل

لی   .گشته ل   ریپذ مهانل برل  متقاضیان، رارل و موثر یبه صورت ایلز  رتا ر دن ازیمورد ن و خدمات

 چرل ره گردد یم یفرص  تلق کیرنندگان به مثابه  مصر   برلموضوع در لقتصاد مشاررتی به ویژه 

ل تباده لز یک راال و خدمات ره در لغل  مولرد به دالیلی  به در رفع نیازها  خوی  دیگر نیاز 

لز . 1شود، ندلرند ن لنحصار و یا ندلشت  رقی  با قیم  باال و ریبی  پایی  به متقاضیان لرلئه میهمچو

و قیم  باال  زندگی ش ر  ن ا  به زندگی در مناطقی نظیر  ینشین ش ر  یبا لفزل گرید   و

 جویی در تر و یا رو تاها؛ ل تباده لز لقتصاد مشاررتی به دالیلی همچون صرفه ش رها  روچک

 (. PWC ،2111)روز در حال لفزلی  ل    به ها، روز هزینه

                                                                                                                         
هایی لز لی  د   مولرد ه تند فرضا یک طرلح  ای  در قاف  یک  لفزلر  مثال دریاف  خدماتی نظیر خدمات نرم.  1

تولند یک خدم  عافی و با قیمتی معقول رل به متقاضیان دلخلی  لز رشور میبا تجربه ج انی در خارج ( فریلن ر) زلدرار 

لرلئه دهد در حافی ره ممه  ل   طرلحان دلخلی به دفیل ناود رقی  دلخلی لی  خدم  رل با دریاف  هزینه باال لرلئه دلده و 

 .نیز ندلشته باشندحتی  ه دفیل ندلشت  تجربه رار به صورت ج انی، تولنایی لرلئه یک خدم  منا   رل 
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برخی دیگر لز منابع پژوهشی نیز مولرد کیل رل به عنولن مزلیا  لصلی مدل ر   و رار لقتصاد 

 : لند مشاررتی و رونق لی  مب وم در میان جولمع بیان دلشته

 الت و ولز محص یعیو   یگذلشت  ط اریبا در لخت یلقتصاد مشاررت  ها پلتبرم: مزایای اقتصادی

 موج  مزی   یل. دهند یرل به  ن ا لرلئه م انیمشتر  ازهایو مطابق با ن شتریخدمات، قدرت لنتخاب ب

  رل شتریب  ره صرفه لقتصاد گردد یی لز  و  متقاضیان دریاف  راال و خدمات میها نهیلنتخاب گز

قادر به لنتخاب   مشتر ،Airbnb رینظ ییها تبرملبه طور مثال در پ.  ورد برل   ن ا به لرمغان می

  یط ی نت  ره در لقتصادها یمتنوع ل   در حاف  ها م یو ق   گوناگونها با لندلزه ییها م ه 

 . لندک ل   انیشده به مشتر شن ادیپ  ها نهیگز

 ل تباده  یموجود فعل  ها ییلز دلرل یر   و رار لقتصاد مشاررت مدل :ییدارا تیمدل مالک

ر   و  عی ر  ریپذ اسیلم به مقدلق  یل.   یها ن ییدلرل دیتوف ایو  دیبه خر  ازین ،رو  یلز ل نموده و

  یبا مافه ی نت  ر   و رارهالی  در حافی ل   ره . دینما یم  ل ژهیرمک و لقتصاد مشاررتی رار

روبرو  انعبا م اًعمومگ ترش ر   و رار رل لی  عامل ره  نمودند یلقدلم به لرلئه خدم  م یی،دلرل

نیاز به تملک هزلرلن  Uberدر لقتصاد مشاررتی حتی شرر  عظیمی نظیر . نمود ی اخته و  ن رل رند م

د تگاه لتومایل و یا رلننده ندلشته و تن ا با برقرلر  و لیجاد لرتااط میان عرضه و تقاضا، حتی بدون 

د عظیم و تادیل شدن به یک  ازمان تصاح  و در مافهی  گرفت  یک لتومایل، قادر به ر    و

 . پیشرو ل  

 یکمنا   و هوشمندلنه عرضه و تقاضا ل   ره به   یریمد :عرضه و تقاضا قیو تطب تیریمد 

با ل تباده لز  یدر لقتصاد مشاررت. دهد یو  ود رل م یرقابت  ایر   مزل ییتولنا ،ر   و رار

 رینظ حتی لقدلماتی. گردد یمتنا   لقدلم م  ل وهیعرضه با تقاضا به ش قیهوشمند به تطا  ها تمیلفگور

و  یهوش مصنوع  با ل تباده لز د تاوردها ندیفر   یل در زیمحصوالت و خدمات ن  لرذگ م یق

به حدلقل  انیجذب و نرخ لز د   دلدن مشتر  شتریب انیتا مشتر ردیپذ یصورت م  یماش  ریادگی

 . بر د

 دهیگرد جادیها ل لز ترلرن   ادیتعدلد ز هیبر پا یو رار لقتصاد مشاررت ر  : ها تراکنش نهیهز 

ها لز لرران لی  نوع لز لقتصاد  صورت پذیرفت  لی  ترلرن و لرزلن  م ی اده، ل   یاایل   ره م

 . گردد مح وب می

 گردد تا عالوه بر   عی می یلقتصاد مشاررت  ها پلتبرم در: تیفیک تیریو مد انیتجارب مشتر

پیگیر  و رصد . ب اود تجربه مشتریان، ریبی  خدمات لرلئه شده به  ن ا نیز در حد ممه  منا   گردد
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 نجی لز  ن ا عالوه بر جل  رضای  مشتر  به ب اود ریبی  خدمات لرلئه شده به مشتریان و نظر

ه منحصر به فرد برل  مشتر ، لز جمله لی  مولرد و به ویژه لرلئه یک تجرب. لنجامد مشتریان نیز می

موضوعاتی ه تند ره به مدد پیشرف  فناور  می ر شده و تا قال لز  ن رمتر مورد توجه  قرلر گرفته و 

 (. innovationtactics, 2017) ن ا نیز با دشولر  ب یار همرله بود  از   حتی پیاده

ها   رود ره در  ن دلرلیی لقتصاد پی  مینماید ره بشر در عصر حاضر به  م  نوعی لز  لینگونه می

تحقیقات نشان دلده ل   ره لفرلد لز . شوند دیجیتال به مثابه یک خدم  به لشترلک گذلشته می

ها  گوناگون لرلئه خدمات در لقتصاد مشاررتی همچون ل هان، حمل و نقل، نیرو  رار،  طی 

، Yaraghi and Ravi)رنند  ل تقاال میها  روتاه مدت، تحویل لقالم، و ائل و غیره به شدت  ولم

موضوعاتی نظیر  ؛بای   عنولن نمود ره در قل  مب وم لقتصاد مشاررتی به صورت خالصه می. ( 2111

 گاهی لز تاثیر بی  لز لندلزه مصر  بر موضوعات زی   محیطی و تغییرلت لجتماعی ناشی لز فرهنگ 

لی  موضوعات موج  نایابی . ز بحرلن ج انی ل  و م ائل مرتاط با موضوعات لقتصاد  به ویژه پس ل

 منابع گشته، قدرت خرید خانولرها رل راه  دلده و به حدلقل ر اندن مصار  رل موج  گردیده ل  

(Allianz SE,2019 .)  لز جمله فولید لقتصاد . لز لی  رو لی  مب وم به  رع  در حال گ ترش ل

راه  توفید و لنتشار گازها  )زی    منبی بر محیط تولن به مولرد  نظیر راه   ثار مشاررتی می

ها، د تر ی لفرلد به راالهایی ره تولن خرید  جویی در هزینه ، صرفه(ل  و راه  منابع طایعی گلخانه

پذیر ، راه   مدت لز یک راال رل ندلرند، لفزلی  لنعطا   ن رل ندلشته یا تمایل به ل تباده طوالنی

 .و تادیل  رمایه بالل تباده به مناع در مد لشاره نمود مولنع ورود به یک ر   ورار

 ارزش و حجم بازار اقتصاد مشارکتی  -1

 گردد می مح وب تاریخ طول در رار و ر   رشد روبه روندها  تری   ریع لز یهی مشاررتی لقتصاد

به  رمایه،  دالر میلیارد 23 لز بی  رنون تا 2111  ال لز 1ها  خطرپذیر ل  ره شرر  گونه به

نهته قابل توجه در لی  ل   ره لز  .( Miller, 2019)لند  ها  فعال در لی  حوزه تزریق نموده ل تارتاپ

لیده  11به عنولن یهی لز  TIME  همچون و در منابع پژوهشی معتار 2111در  ال  لقتصاد مشاررتی

 یاد گردیده ل   نیز، برتر ره تولنایی لیجاد تغییرلت و یع در  طح ج ان رل دلرل ل  

 (Walsh, 2011.) ها  فعال  ل  لز ل تارتاپ باید توجه دلش  ره به دفیل خصوصی بودن بخ  عمده

 حال لی  با. گذلر  شده در لقتصاد مشاررتی ممه  نی   در لی  حوزه، تخمی  و بیان رقم دقیق  رمایه

 نمایانگر حد  تا تولند می زهحو لی  در فعال رارها  و ر   برتری  لرزش بازلر در ج تجو  تقریای

                                                                                                                         
1. Venture Capital Firm (VC Firm). 
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 . باشد فناورلنه روند لی  در گذلر   رمایه حجم باال 

  مطابق با پژوه  صورت پذیرفته تو ط مو  هHarvard Business Review،  در حال حاضر

، insurancequotesforless)گردد  بینی می میلیارد دالر پی  11.6لرزش لقتصاد مشاررتی در حدود 

ها  فناورلنه  ها  لصلی ظ ور  ن؛ پیشرف  در حوزه یهی لز محرکلقتصاد مشاررتی ره  لرزش. (2113

بعمل  مده تو ط  بینی پی طاق گذلر  و  میلیارد دالر لرزش 26بافغ بر  2113بوده ل  ، تن ا در  ال 

PWC،  خولهد ر یدمیلیارد دالر  331، به 2121درصد، لی  رقم در  ال  24با رشد  االنه 

(Cognizant ،2116 .) 

 Uber (31 میلیون دالر )و Airbnb (12 میلیارد دالر )میلیارد 113 حجم به بازلر  لرزش مجموع در 

 . لند دلده لختصاص خود به رل دالر

 مشاررتی لقتصاد محصوالت و لزخدمات بزرگ ال در  مریها میلیون 44.3 حدود در 2116  ال در 

 نبر میلیون 36.1 به 2121  ال تا رقم لی  پذیرفته، صورت ها   بینی پی  طاق ره لند نموده ل تباده

 . ر ید خولهد

 تو ط  مده بعمل ها  تخمی  طاق McKinsey
 یا و نبر میلیون 162تن ایی به خود لروپا و  مریها ،1

 خود به رل لشترلری لقتصاد محصوالت و خدمات دهنده لرلئه رار نیرو  لز درصد 31 تا 21 عاارتی به

 .( Miller ،2112)لند  دلده لختصاص

  پلتبرم فعال در زمینه لقتصاد  211، 2111دفتر ملی  مار لنگل تان لعالم نموده ل   ره تن ا در  ال

 Office for National)لند  میلیارد پوند در مد زلیی دلشته 4مشاررتی در لنگل تان در حدود 

Statistics, 2016) . 

 دلرند، قرلر  ال  34تا  13 ه  نیدر باز ،لقتصاد مشاررتیدرصد لز فعافی   63ره  درحافی

 (. Yaraghi and Ravi ،2111)ها   نی پرلرنده ه تند  رنندگان لز لی  قتصاد در تمامی طی  ل تباده

                                                                                                                         
ها   لز لبرشرر  درصد 31لی  شرر  . فعافی  دلردج انی  ره به صورت مدیری  در زمینه معتارتری  شرر  مشاور.  1

 . دها  نا ودبر رل در زمره مشتریان خود دلر ها و  ازمان ل  لز دوف  ج ان و ف ر   گ ترده
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 ها  ها و فرصت اقتصاد مشارکتی در صنعت بیمه؛ چالش -1

 گر در پیشبرد اقتصاد مشارکتی نقش نهادهای بیمه .8-1

یک موضوع م م در لقتصاد ، 2113در  ال  Lioydsطاق تحقیقات بعمل  مده تو ط گروه تحقیقاتی 

در ولقع لی  موضوع  .ل   ( تو ط پلتبرم و یا مشتریان) برع ده گرفت  م یوفی  لنجام لمور  مشاررتی

. ل   بای   به خوبی زوش  گردد ره در زمان وقوع حادثه چه ر ی پا خگو در لقتصاد مشاررتی می

به طور مثال فرد  ره لگر خودرو  شخصی ره لتومایل خوی  رل در پلتبرم لقتصاد مشاررتی به 

لتومایل خود  نامه بیمهلشترلک گذلشته ل   دچار حادثه گردید، چه فرد  پا خگو ل  ؟  یا فرد لز 

ها  عرضه شده تو ط لفرلد  تولند ل تباده نماید؟  یا پلتبرم لقتصاد مشاررتی دلرلیی در چنی  مولقعی می

هایی لقتصاد مشاررتی ره با تولتر  نمایند یا خیر؟ م لمً پا خ به چنی   ولالتی در پلتبرم رل بیمه می

. خاطای  رل به همرله دلرد، ب یار حائز لهمی  ل  ها باال بوده و حجم قابل توج ی لز م ل تباده لز دلرلیی

1نهته قابل توجه در لی  ل   ره طاق تحقیقات گروه 
Lioyds   ها  فعال در  لز پلتبرم 13در حافی ره

صورت متقابل  به ؛بر ع ده مشتریان ل   و لتباقات لقتصاد مشاررتی معتقد ه تند م هوفی  لنجام لمور

در چنی  شرلیطی مشخص ل   ره  .ها رل دلرند قاول م هوفی  لنتظار ،هایی نیز مشتریان لز چنی  پلتبرم

ل  و در  ل  برل  صنع  بیمه به ج   لرلئه محصوالت و خدمات نوی  بیمه شمار و بافقوه ها  بی فرص 

(. Pinsentmasons, 2019)نتیجه لفزلی  ضری  نبوک بیمه به ویژه در روندها  فناورلنه وجود دلرد 

ل  بتولنند در زمان منا   به لرلئه محصوالت و  مش ود ل   ره لگر صنایع بیمه رامالَ لی  موضوع

ل  ل تباده نموده و حتی جذب  خدمات منا   لقدلم نمایند، مشتریان بی  لز پی  لز خدمات بیمه

گشته و مانع لز تو عه و رشد لقتصاد مشاررتی  ،ری ک؛ چرل ره وجود گردند تر نیز می خدمات نوی 

گر در لقتصاد مشاررتی رل الزم و ضرور  دلن ته  ن رل به  ابع تحقیقاتی ب یار ، حضور ن ادها  بیمهمن

 .دلنند نیازها  گ ترش لی  مب وم در  ینده می تری  پی  عنولن یهی لز م م

تعدلد قابل توج ی لز ره در حال حاضر نیز  نیز مای  لی  موضوع ل   چرل Lioydsتحقیقات گروه 

معتقد ه تند ره ری ک ل تباده لز لقتصاد ( درصد  13در حدود )مشتریان  مریهایی و لنگلی ی لفرلد و 

همچنی  در . ر د مشاررتی بیشتر لز مزلیا   ن بوده و لز لی  رو ل تباده لز  ن چندلن جذلب به نظر نمی

در ل   هها  بیم شرر لند ره لگر  شوندگان در لی  پژوه  لعالم دلشته درصد لز پر   11حدود 

                                                                                                                         
ها  فعال در لقتصاد مشاررتی لی  رشورها و همچنی   در  ه رشور چی ؛ لنگل تان و مریها و بر رو  پلتبرملی  تحقیق .  1

 . ها صورت پذیرف  هزلر راربر ل تباده رننده لز خدمات لی  پلتبرم 1
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ها  ل  منا   در لی  پلتبرم ها  بیمه و بتولن لز مزلیا و پوش  دلشته حضورها  لقتصاد لشترلری  پلتبرم

 (.Pinsentmasons, 2019) تمایل بیشتر  به ل تباده لز لی  خدمات دلرندبرخوردلر بود؛ 

ولند تا با لیجاد لعتماد میان ت ، پتان یل و  ابقه فعافی  خود میها تولناییتوجه به صنع  بیمه با در ولقع 

مولنع ل تباده لز لی  روند نوظ ور رل شه ته و موجاات رشد و پیشرف   هایی، بازیگرلن چنی  پلتبرم

ها  لقتصاد  در حافی ره برخی پلتبرمکرر لی  نهته ضرور  ل   ره . لقتصاد مشاررتی رل فر هم  ورد

شمار پردلزند فیه   می... اره منزل، و یله نقلیه و برل  مولرد  نظیر لج ییها مشاررتی به لرلئه پوش 

 پوش یک  Airbnbل هرچند ره برل  مثا .ل   محدودو مولرد تح  پوش   ن ا  ها پلتبرملی  

فیه  لی  مالغ  ،گذلرند قائل ل   ها  خود رل به لشترلک می برل  صاحاان لمالک ره دلرلیی ل  بیمه

هنگام ل تقرلر و ل تباده لز لمالک و م ه  برل  متقاضیان ل   و شده در و برل   اعات ولقعی تعیی  

تر  و یا لقام   ن ا طوالنی به مهان مورد نظر ر یده ره متقاضیان ممه  ل   زودتر هایی رل  زمانب نه

اگولر نظیر نرل  برخی حولدث ب ها ل  لرلئه شده تو ط برخی پلتبرم پوش  بیمه لز  و  دیگر. گردد

  .(Hammond,2018 ) گردد نتیجه تخری  رامل ملک، پوششی رافی مح وب نمی  وز  و در  ت 

 های صنعت بیمه در مواجهه با اقتصاد مشارکتی ها و فرصت چالش. 1-1

پوش  منا ای برل  رخدلدها  موجود در لقتصاد  و معمول، ها   نتی بیمهولقعی   ن ل   ره 

موج  لیجاد مشهل در  ،ها دلرلیی نوع ل تباده لزموضوع مافهی  و تغییر چرل ره  مشاررتی نی تند

 برخی محققی  نظیر . گردد می 1لمولل و حولدث ها  مرتاط با نامه به ویژه در بیمه ها نامه بیمه اختار فعلی 

Jose Heftye  و Robert Bauerها  مدیریتی  به عنولن مدیرلن عامل گروهAIG و Marsh  در  ال

ها   نتی بی   نامه بیمه نچه در لقتصاد مشاررتی ن ا  به  "لند ره  ودهطی گزلرشاتی عنولن نم، 2113

در چنی  شرلیطی  م لماً .ها ل   تباوت ل تباده شخصی و تجار  لز دلرلیی ؛لز پی  حائز لهمی  ل  

بای   ب یار  می ،ل  وضع قولنی  بیمهگرلن ن ا  به  بیمهگذلر  و  دیدگاه رگوالتور ن ا  به قانون

همزمانی مصر  )ها  در ولقع تغییر موضوع مافهی  و نوع ل تباده لز دلرلیی. "تر لز قال باشد متباوت

ها  منا   نیاز  نامه به عنولن دو چاف  ل ا ی به ج   تدوی  بیمه 2(ها شخصی و تجار  دلرلیی

 . گردد مشتریان در فضا  لقتصاد مشاررتی مح وب می

                                                                                                                         
1. Property and Casualty 

و  Getaround نمایند نظیر ذلر  خودرو لقدلم میگ هایی ره به لرلئه خدمات لشترلک فعافی  لفرلد در پلتبرم ،مثال طور به.  2

RelayRides لرد به ج   مصار  تجار  و د همزمان ره در لختیار مافک شخصی قرلرگردد تا و ایل نقلیه،  موج  می

به صورت بیشتر لز  نچه ره در لختیار مافک  ن تولند  همچنی  یک لتومایل می. ر   در مد نیز مورد ل تباده قرلر گیرد
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طی  ل  با  گردد تا لرچوئرها  بیمه ج  میها مو همزمانی مصر  شخصی و تجار  دلرلیی

در برلبر لی  موضوعات   قرلر گرفتگردند ره قطع به یقی   لز موضوعات و م ائل مولجه تر  گ ترده

در  .رل با خود به همرله دلرد  تر هها  لضاف اف چها و  ری ک  ها  جدید و بنابرلی عدم قطعی  نوی ،

 1ها مارک  ن ا و یافت  ب تری  بنچ نجی ل ، لعتاار ط  بیمهها  مخا یهد   بودن گروهچنی  شرلیطی 

فیه  پربازده برل   ،بخشی لز معضالت لرچوئرها در فضا  فعافی  در لی  روند نوظ ور فناورلنهتن ا 

 (. Friedland et al; 2010)گرلن ل    بیمه

گرلنی ره  بای   عنولن دلش ، بیمه میمارک منا    پیدل نمودن معیار منا   صنع  و یا بنچدر زمینه 

ره  مولجه گردند هایی با دلدهگذلرند ممه  ل   در لبتدل  به تازگی به فضا  لقتصاد مشاررتی قدم می

زیان  و بینی ری ک و یا  ود ، در چنی  شرلیطی پی یا تاریخچه لندری دلرند گ ترش یافته ناوده و

شوک و یا تغییرلت ناشی )ها  جدید  در موقعی هرچند ره . گردد پی  مشهل می لز صنع  بیمه بی 

نوع جدید لز محصوالت و یا تو عه )لنه شرلیط نو ور و( لز لقدلمات رگوالتور  و یا  قوط بازلر   ام

در لقتصاد مشاررتی نیز ره مثال بارز  لز لی  موقعی  دشولر  لی  لتباق رخ دلده و(  ن به مناطق جدید

به ج   دریاف   به خطوط و یا ر   و رارها  مشابهدر رل تا  حل معضل فوق ب تر ل    ،  ل

 (. Paris, 2018) دق  شودها  بیشتر و یا مقای ه،  لطالعات و دلده

تریلیون دالر بوده و لی  صنع  به رند   1در حدود  صورت ج انی لرزش صنع  بیمه بهلز  و  دیگر 

، لگر (AVIVAمدیرلن شرر  ) ل  صنایع بیمهمدیرلن لرشد برخی گبته طاق . مدرن شدن ل   حال در

 ماده ن ازد،   م لرزشمند و  ود ور   و ن ل جدید مشتریان خود صنع  بیمه خود رل برل  متقاضیان

ها در فضا   نامه محققان بر لی  باور ه تند ره لیجاد و لرلئه لنولع خاصی لز بیمه.  ازد رل لز خود دور می

بنا بر . نج  ال  تی خولهد بودپگرلن تا  ها  رشد برل  بیمه لشترلری یهی لز بزرگتری  زمینه لقتصاد

BIBA گبته مدیر لجرلیی
رشد  ریع لقتصاد مشاررتی به عنولن یک  به بای   گرلن می بیمه ،نیز2

ط طاق نظر نجی لنجام شده تو ل   ره  لی  موضوع در حافی. بدیل در صنع  بیمه بنگرند فرص  بی

                                                                                                                         
رلننده  6تولند  طور مثال یک و له نقلیه در یک ش ر پر تردد و شلوغ می به)، مورد ل تباده قرلر گرفته معمول قرلر دلرد

ل  ره ممه  ل   لز  ن ا ل تباده نمایند، ن ا  به صاح  لصلی  و یا لفرلد غریاه( مختل  در طول یک روز نیز دلشته باشد

ها  لفرلد  ره  ولر لی  لتومایللز  و  دیگر . باده لز خودو لز خود نشان دهندلحتیاطی بیشتر  در نحوه ل ت خودرو بی

زمان ل تباده لز لتومایل در لی  لحتمال وجود دلرد تا . ن رل به  رق  بارند تولنند به لتومایل   ی  ر انده و یا  شوند می می

 (.Oryzak and Verma, 2015) یابدلفزلی   نیز ل  رله ها  پرخطر و یا جاده
1. Bench Mark 
2. British Insurance Brokers’ association 
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گرلن  لتباق بیمه لرثری  قری  به و به صورت ج انی، در  ال  Marketforceشرر  تحقیقات بازلر

ی در زمینه لرلئه محصوالت و خدمات نو ورلنه متنا   با بازلر و نیازها  لقتصاد رپیشرف  ب یار لند

ی به ج   لرلئه ف  راها  منا   و پوش نامه دلرل  بیمه گرلن بیمهدرصد لز  11تن ا  .لند مشاررتی دلشته

محصوالت و خدمات  و تدوی  درصد دیگر در مرحله  موزشی لرلیه 31به بیمه گزلرلن خود بوده و و 

هیچ گونه لقدلمی در پا خ گویی متا بانه نیز  گرلن  ایر بیمه درصد 11در حدود . لند بودهدر لی  فضا 

نموده گرلن توصیه  به بیمهان در لی  گزلرش رو محقق لی  لز .لند ندلشته روند فناورلنهبه نیازها  لی  

دلرل  ها به رغم چرل ره لینشورتک ها  لقتصاد مشاررتی به ج   بقا همهار  نمایند تا با پلتبرم بودند

به فعافی  در لی  حوزه مشغول  رمایه منا   دلشت  عدم و  بودن دلن   طحی در زمینه صنع  بیمه

 .لند در لی  فضا نموده گزلرلن رفع منا   نیازها  بیمه گردیده و به طرق مختل   عی در

ها  خود  به راه  هزینه ،با لفزلی  رارلیی و ب ره ور  نماید تا ها رمک می فناور  به لینشورتک

در حال تامی   رمایه خود لز  گرلن  نتی، رما لینهه لی  رقاا  تازه نبس لما قدرتمند بیمه. لقدلم نمایند

 ب یار ،ها   مطابق با گزلرش. ه تند نیزگذلر  خطرپذیر  حوزه  رمایهدر ها  پیشرو  طریق شرر 

و . برلبر گشته ل   4بی  لز  ،به بعد 2114ها لز  ال  گذلر  خطرپذیر در بازلر لینشورتک میزلن  رمایه

. ل   بینی گردیده لی  حوزه پی ل  رب 2121لفی  2116ها   درصد  در بی   ال 11میزلن رشد  االنه 

ها   لرو ی تم Accenture Insuranceمدیر لرشد ههی  مدیره  Michael Lymanبنا بر گبته 

 ازند تا چگونگی تعامل ر   و رار خوی  در فضا  لقتصاد  گرلن رل مجاور می بیمه ،جدید دیجیتال

به ج   لز یه و  در فضا  لقتصاد مشاررتی لز لی  رو . (Val,b ،2112)نمایند  رر یمشاررتی رل ب

لرلئه خدمات و محصوالت نوی  و  در رل تا  و لز  ویی دیگر ها  ور  در مقابل فشار لینشورتک تاب

به ن ادها  توصیه شده تو ط مو  ه معرو  دیلوی  لصلی یهی لز رلههارها   ،مورد نیاز مشتریان

اد مشاررتی هایی ل   ره به لرلئه خدمات لقتص با  ازمان ها شرر لی  همهار  گر  نتی،  بیمه

ها در  گر  نتی و لینشورتک پی  لز برر ی فعافی  ن ادها  بیمهفذل . (Hammond,2018 ) ردلزندپ می

بای   عنولن نمود ره فعافی  در حوزه  فضا  لقتصاد مشاررتی و در بخ  ششم لی  پژوه ، می

باشد ره توجه به  میلقتصاد مشاررتی نیازمند تغییر و بینشی نوی  در تمامی  طوح زنجیره لرزش بیمه 

تولند تا حد  بیانگر لی  لفزلمات و تدوی  محصوالت و خدمات  می 2نهات لرلئه شده در جدول شماره 

 . ل  متنا   با لی  فضا باشد بیمه

ای  الزامات و نکاتی پیرامون تدوین محصوالت و خدمات بیمه .(1)جدول شماره 

 (Cognizant ،1089)متناسب با فضای اقتصاد مشارکتی 
 نکات قابل طرح حوزه اقدام
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 نکات قابل طرح حوزه اقدام

 طرلحی محصوالت

و نیازها  منا   به ج   پر نمودن شها    ها پوش   صرفه ودلرل محصوالت مقرون به یطرلح

/ با دلشت  بندهایی منا   برل  ل تباده در فضا  لقتصاد مشاررتی   ل مهیب  ها فرم یطرلح/ ل   بیمه

 عی ر رشذیپ/   ن ا یروز ر ان به ایمحصوالت و  یبه ج   طرلح گر مهیشرر  ب عیچرخ   ر

  و قولعد رگوالتور ها  ازمندین

 توزیع
هایی   ها لز طریق لیجاد لرتااط بو یله رانال گان لقتصاد لشترلری در فعافی دهند مشارر  از   غنی

 .غیرهو ها  رننده ها  ماتنی بر موبایل، تجمیع نظیر لپلیهیش 

 گر  بیمه

ها  جدید  تعیی  روش/ ها  مشتریان  ور  دلده عرارل و لثربخ  لز طریق جم ها  تو عه رویه

ها  خارجی به ج   لرزیابی  ل تباده لز دلده/ ها و لمالک ی  دلرندگان دلرلییحتشخیص صال

ها  لجتماعی، گزلرشات ترلفیک،  ب و هول و  در شاهه شده و توفید ها  موجود ری ک نظیر دلده

 غیره

 قیم  گذلر 

بند ، زمان خدم ، مهان   نتی نظیر برر ی، رتاه غیر گذلر  ل تباده و ب اود پارلمترها  قیم 

/ ها لز فعافی  طی  و یعیپشتیاانی لز گذلر  با قابلی   ها  قیم  تدوی  لفگوریتم/ و غیره فعافی 

تجزیه و گذلر  بر ل اس پارلمترهایی نظیر   ها  قیم  بازبینی و تنظیم مهرر جدلول و لفگوریتم

 .غیره وها  گذلر  رقاا، تاریخ خ ارت قیم  تحلیل دلده،

نامه و  خدمات بیمه

 ها صورتح اب

فر هم نمودن / ل  ها  بانهی و بیمه ها نظیر ترلرن  پشتیاانی لز حجم و طی  متعدد  لز ترلرن 

/ لفهترونیکپشتیاانی لز تحویل و لرلئه مدلرک به صورت / هایی برل  مدت زمان روتاه نامه بیمه

 لند راربرلنی ره چندی  و یله و یا دلرلیی خوی  رل به لشترلک گذلشتهراربر  پشتیاانی لز ح اب 

 (مدیری  یهپارچه ح اب راربر  مشتریان)

 لدعا  خ ارت

ها  رار   ها  مرتاط با فر یند لدعا  خ ارت با درج  ولالت و جریان طرلحی مجدد پر شنامه

مشخص نمودن / فعافی  در لقتصاد مشاررتی رخ دلده ل   ثرادثه بر لمجزل به ج   مولقعی ره ح

فر هم نمودن / ها در زمان حولدث رل تعیی  نمایند صورت ولضح پوش  معیارها و شرلیطی ره به

ها  دیجیتال برل   ف  خ ارت لز طریق رانالاهایی به ج   ثا  و لر ال، پیگیر  ودری قابلی 

 تمامی کینبعان و همهارلن

 

 گر در حوزه اقتصاد مشارکتی مروری بر فعالیت برخی نهادهای بیمه -9

ها  بوجود  مده در فضا   با توجه به مطاف  بیان شده در بخ  پنجم و با عنای  به مزلیا و فرص 

لند ره  نتیجه ر یده  به لینیز  ، حتی ن ادها   نتی فعال در لی  حوزهگرلن بیمهلقتصاد مشاررتی برل  

چرلره در دهند بای   هرچه  ریعتر خود رل با لی  فضا  رقابتی لز طریق لرلئه خدمات نوی  تطایق  می

در چند  ال لز همی  رو  (.Pinsentmasons, 2019)مانند  غیر لینصورت لز غافله رقاب  عق  می

صاد مشاررتی دهنده لقت ها  لرلئه ل  و پلتبرم ها  بیمه ها  قابل توج ی میان شرر  لخیر شاهد همهار 

 :ها لشاره شده ل   به برخی لز لی  مشارر  کیلدر . لیم بوده
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 اقتصاد مشارکتی؛ روند فناورانه تأثیرگذار بر صنعت بیمه

8-9 Zurich 

رشور در دنیا  111 وئی ی با حوزه فعافی  ج انی در بی  لز شناخته شده گر  زوریخ ره یک بیمه

در رل تا   "گروه رار  لقتصاد مشاررتی" یس یک گروه پژوهشی با عنولن أبه ت 2111لز  ال  ؛ل  

تو عه  ،یهی لز وظای  لصلی لی  گروه. ها  موجود در لی  بخ  لقدلم نموده ل   رش  فرص 

و  رمک به ر   و رارها همچنی  در فضا  لقتصاد مشاررتی و شرر ، ها  منا   ل ترلتژ 

گر  بیمه لی  در ولقع .ها  نوی  ل   حل لرلئه محصوالت و رله ها  فعال در لی  زمینه به ج   ل تارتاپ

به  ،و موقیع  خود ر   و رارتو عه  ها  ماد  و معنو ؛  عی در مش ور با لنولع حمای قدیمی و 

لمضا  گر به  به طور مثال لی  بیمه. حوزه لقتصاد مشاررتی رل دلردشناخته شده در  گر  بیمهن لعنو

فعال  (محتمل لضافی ها   ی م هوف) با شرر  لوبر به ج   لرلئه و تمدید بیمه رلنندگان  ل  نامه تولفق

 . . لقدلم نموده    در منطقه   یا و لقیانو یهدر لی  پلتبرم 

1-9 Allianz 

 ریبنا بر گبته مد. دینما یم  یفعاف ،گوناگون  رلههارها قیلز طر یدر لقتصاد مشاررت انزیگر  ف بیمه

ما شاهد . ل    دل   ن ا متع بیمه  اهازین رییخود و تغ انیبه مشتر انزی ف "؛ شرر   یل یابیلرشد بازلر

ررده و خولهان  رییتغ یلقتصاد لشترلر  لرلن ما در فضاذگ مهیل  ب بیمه  ازهایره چگونه ن میه ت  یل

به ما لعتماد  خود ل  بیمه  ازهاین ج   رفعهمچنان به  انیمشتر ،زین دیجد  فضا  یره در ل میه ت  یل

، RideLink ،Drivyی همچون فعاف  ها شرر  اب انزی ف، 2116 ال  در لی  رل تا؛ لز. "ندینما

Amovens و Car 2 Go  لنعقاد  به فعافی  دلرند، لیو لجاره لتوما گذلر  لشترلک به نهیدر زمره

 . پردلخته ل    قرلردلد و همهار

9-9 .AXA 

 به عنولن یک  ر ا  برل لنهنو ور ها  بخ   یتر لز م م یهبه عنولن ی یلقتصاد مشاررتفعافی  در 

در  انیمشتر دیو رفتار جد لقتصاد مشاررتی ر ا به  .گردد مح وب می ی و شناخته شدهگر ج ان بیمه

رل  حوزه  یدر ل  یو لرلئه محصوالت و خدمات نو  و همهار نگری تهفرص   کیبه عنولن  لی  حوزه

 :ده تن لیبه شرح ک لقدلمات لی  شرر   یتر لز م م یبرخ.  غاز نموده ل  

  خود رل با ل تارتاپ    ر ا لعالم نمود ره همهار، 2111در  الBlaBlaCar    در فرلن ه به ج

 غاز نموده برل  فعافی  در لقتصاد مشاررتی رل لضافه   ها ل  نو ور و لرلئه پوش  لرلئه محصوالت بیمه

گردید ره با توجه  BlaBlaCarمنجر به لیجاد یک خدم  با عنولن  2113لی  همهار  در  ال  .ل  
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 فمان،  ا،یتافیل ا،یل پان ریرشورها نظ ریبه  اموج  گ ترش لرلئه لی  خدم   به موفقی   میز بودن  ن

 . نیز شد کیلنگل تان و بلژ

  ییای ر ا با مو  ه    ،2116در  ال Grab  بر ب تر  یلرلئه خدمات تار  پلتبرم کیبه عنولن

AXA PAYGبا عنولن  یخدمتلقتصاد مشاررتی 
 . عرضه نمود انیمشتر  رل برل 1

1-9 .Admiral 
نام  غاز   یبا هم میت کی ن یبا چ 2111رل لز  ال   یخو یلقتصاد مشاررت  ل ترلتژ ،شرر لی  

در  .گردد یمح وب م یدر حوزه لقتصاد مشاررت ،لنگل تان لن پیشگامگر لز بیمه یهیرو   ینموده و لز ل

در پوش  لرلئه مهمل در  نهیگز کیرل ره در ولقع   یخو یزبانمی مهیب Admiral، 2116 ژوئ   ال

گر بزرگ  بیمه  یو به عنولن لوف هرل لرلئه نمود ،بود یمنازل م هونلشترلک مرتاط با   ها نامه مهیب

. دیشناخته گرددر لفتصاد مشاررتی فعافی  دلرد،  منازلل   ها  بیمه لرلئه پوش  نهیلنگل تان ره در زم

ی ره در لرلنذگ مهیمتعلق به منازل ب  ها ییدلرل تولند یم Admiral Host Insurance  ل طرح بیمه

ل  و  بیمه شروط قیطر لز روز 21رل تا مدت  شوند لقتصاد مشاررتی با متقاضیان به لشترلک گذلشته می

بردلر   همچنی  در رل تا  ب ره Admiral شرر . نبر بزرگ ال  ار  در هر لتاق پوش  دهد 2  برل

 رینظ   فعال در زمینه لقتصاد مشررتیها لز پلتبرم ی،در لقتصاد مشاررتها  لیجاد شده  لز فرص 
2

easyCarClub  ( 2111لز  ال  ) ی شرر  دلنماررهمچنی  وRentecarlo نماید حمای  می . 

 

1-6 .Allstate 

Allstate نموده و به  منازل دخیلگر بزرگ  مریهایی ل   ره خود رل در حوزه لشترلک  لوفی  بیمه

ها  صاحاان منازل لقدلم  ها و خدمات متنا   با نیاز مشتریان در رل تا  حمای  لز دلرلیی لرلئه پوش 

لز  یبرخ رل ره HostAdvantageبا عنولن  یرح، ط2116لز  غاز  گو    لی  شرر  .نموده ل  

 .  معرفی نموده ل   ،رل گردد یلرلئه م انیبه مشتر Airbnbبیمه منازل ره تو ط   ها شها 

6-6 .MAIF 

به لیجاد یک گروه ویژه در رل تا  فعافی  در لقتصاد مشاررتی و روندها   2111لی  شرر  لز  ال 

با حمای  لز تو عه  MAIF، طاق گبته رئیس هیه  مدیره لی  شرر . نوظ ور لقدلم نموده ل  

                                                                                                                         
1. AXA Pay-As-You-Grab 

 . فرد به فرد در لنگل تان لیبازلر لجاره لتوما  یبزرگتر.  2
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 ل  بازیگرلن جولن لقتصاد قصد دلرد تا به عنولن مرجع بیمهنظیر لقتصاد مشاررتی روندها  نوظ ور 

ل تارتاپ فرلن و  فعال در زمینه  111تا رنون بی  لز لی  رل تا، لی  شرر  در  .شودمشاررتی شناخته 

 ،2111در  ال به طور مثال . ل   حمای  نموده ،ها  گوناگون رار  رل لقتصاد مشاررتی در حوزه

MAIF  در پلتبرمGuesttoguest ؛پردلزد در زمینه لجاره م ه  می 1ره به لرلئه خدمات همتا به همتا 

 یس تأبه  2111 ال  در MAIFالزم به کرر ل   ره  .گذلر  نمود میلیون یورو  رمایه 4 به مالغ

MAIF Avenir گذلر  گروه به عنولن صندوق  رمایه FMAI می  أتوظیبه لی  صندوق . لقدلم نمود

ها  نوظ ور ناشی لز  ها  جدید رار  به ویژه فرص  در حوزهگذلر   وجوه به ج    رمایهرننده 

حمای  . در صنع  بیمه نظیر ر   و رار دیجیتال و لقتصاد مشاررتی ل  لطالعات ل تباده فناور  

میلیون یورو به  121ل  بافغ بر  بودجه 2113 ال ها تا بدلن جا ل   ره تا  لی  صندوق لز ل تارتاپ

ل تارتاپ  12ا رنون در نیز ت MAIF Avenir. ها  فعال در لی  حوزه لختصاص دلده ل   ل تارتاپ

 .ل  نموده  گذلر   رمایه

 نتی در لقتصاد مشاررتی  گر ها  بیمه ل  لز فعافی  شرر  عالوه بر لرلئه خالصه 3در جدول شماره  

ها  فعال در زمینه  جغرلفایی و زمینه فعافی   ن ا، به لرلئه لطالعاتی پیرلمون برخی لینشورتکنظیر حوزه 

 (.Val ،2112 a)لقتصاد مشاررتی نیز پردلخته شده ل   

                                                                                                                         
1. Peer 2 Peer 
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ها در  گر سنتی واینشورتک های بیمه ای از فعالیت شرکت خالصه _(9)جدول شماره 

 (Val  ،1083 a) فضای اقتصاد مشارکتی 

 ردیف

شرکت  نام

/ گر  بیمه

 اینشورتک

حوزه 

جغرافیایی 

ارائه 

 پوشش

 ترین شرکاء مهم حوزه فعالیت

 ارائه بیمه به

/ کاربران

 پلتفرم

1 ZURICH ج انی 
، ل هان، حمل و نقل،

 ل تخدلم
Uber/ Airbnb 

Relendo 
راربرلن و 

 پلتبرم

2 ALLianz ج انی 

لقتصاد   ها  یلنولع فعاف

 شتریبا تمررز ب یمشاررت

 Rideرینظ ییها بر حوزه

sharing 

Amovens/RideLink/ 

Car/2Go 

Simplinsurance/ 

Drivy 

راربرلن و 

 پلتبرم

3 Admiral لنگل تان Ridesharing/ 

Carsharing Easycar Rentecarlo 
راربرلن و 

 پلتبرم

4 Slice مریها  Ridesharing/ 

Homesharing Munich Re راربرلن 

1 Metromile مریها  Ride sharing Uber 
راربرلن و 

 پلتبرم

 

 گیری نتیجه -3

محدودی  منابع و نامحدود بودن نیازها  لن انی، لفزلی  عولملی نظیر  همانگونه ره بیان گردید

ها  لقتصاد  لز جمله دالیل ظ ور مب وم  بحرلن و تغییرلت ن لی، گ ترش همه جاناه فناور ، جمعی 

ولژگان لنگلی ی  ر بورد   ولرد فرهنگ 2111در  ال زمانی ره لی  مب وم . لقتصاد مشاررتی بودند

 .ها در بی  جولمع رولج خولهد دلش  لیده لقتصاد مشاررتی، تا  ال موئد لی  حقیق  ل   ره، شد

لندلز بلندمدت  اخته  د و پایدلر ل   ره حول یک چشملقتصاد مشاررتی یک  ی تم لقتصاد  قدرتمن

به ج   رفع  یک  ی تم لقتصاد  پایدلر و باثاات به لرلئه پیامدها  بلندمدت نمودنبا فحاظ  شده و

، و با ر وخ فناور  در ها  گذشته دههلز  و  دیگر در . نماید نیازها  نوظ ور مشتریان لقدلم می

گر  نتی در لی  فضا  فناورلنه، رشد  ها  بیمه شرر ها،  ازمانها  ر   و رار    اختار و مدل

ها  در مد  پیچیده لی  نظام ب یار  خ  و رند به  رند  رل تجربه نموده و تطایق  اختارها و مدل

گر  نتی موج  گردیده تا  ها به ن ادها  بیمه لی  فختی در رنار فشار روزلفزون لینشورتک. رود جلو می

ها  لیجاد شده در فضا  لقتصاد مشاررتی ن ای  ل تباده رل به  نمایند تا لز فرص  ها  عی لی  شرر 
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ره در ولقع مشتریان )ها  مختل  و در رل تا  جل  رضای  مشتریان به ویژه ن ل میلینیال  شیوه

ل  به ج    و همچنی  معرفی محصوالت نوی  بیمه (گردند  ها   تی صنع  بیمه مح وب می  ال

به م لماً لی  لقدلم عالوه بر مزلیا  فوق . نبوک صنع  بیمه در جامعه رل دلشته باشندلفزلی  ضری  

 . لنجامد گر می برل  ن ادها  بیمهر   در مد و  ود قابل توج ی نیز 

گردد ره عالوه برگ ترش در ب یار  لز  برل  صنع  بیمه مح وب می لقتصاد لشترلری یک مدل نوی 

به ج   پیشارد لی  مب وم و لرلئه خدمات ها  زیاد   نیز ظرفی  لیرلندر رشورها و ل تقاال لز  ن، 

ها   لینترن  و فرهنگ ل تباده لز لپلیهیش  ضری  نبوکگ ترش  ل  به دالیلی همچون نوی  بیمه

لی  . هرچند ره به ظاهر لفرلد جامعه با مب وم لقتصاد مشاررتی، بیگانه باشند. وجود دلرد موبایلی،

ب وم لقتصاد مشاررتی علیرغم ل تباده لز  ن، در رشورهایی ره لقتصاد مشاررتی با و ع  بیگانگی با م

 Pew طاق گزلرشو لجرل گردیده ل   نیز، موضوعی متدلول ل   چرل ره  از   بیشتر  در  ن پیاده

Research  Center لز مردم  مریها با ولژه لقتصاد مشاررتی  درصد 13در حدود ، 2116ر  ال د

در ولقع با توجه به بدیع بودن و . رردند درصد لز  ن ا لز چنی  خدماتی ل تباده می 12بودند فیه  بیگانه

لی  لمهان وجود دلرد ره لفرلد علیرغم ل تباده لز مزلیا و خدمات لقتصاد  ،گ تره فرلگیر  لی  مب وم

  (. Yaraghi and Ravi ،2111)مشاررتی با لی  ولژه نامانوس باشند 

هایی نظیر ل نپ و یا  پ  اد مشاررتی در لیرلن نیز در  طوح لبتدلیی و با ظ ور ل تارتگ ترش لقتص

و همچنی   ایر ( و لرلئه خدمات ل هان به  ن ا  لرتااط میان میزبانان و م افرلنپلتبرمی به ج   )لتاقک 

لرلئه  فرص  تدوی  و. ها  گوناگون، قابل مشاهده ل   ها  لرلئه دهنده خدمات در حوزه پلتبرم

ها  مافی در رشور و نیاز  طور مثال بحرلن به)ل  با توجه به نیازها  روز مردم لیرلن  خدمات نوی  بیمه

یابی به لهدلفی همچون لفزلی  ضری  نبوک بیمه  و همچنی  د  (  به ر   در مد بیشتر برل  خانولرها

مگی لز جمله مولرد  درصد وتالش به تدوی   ند تحول دیجیتال صنع  بیمه، ه 1در رشور تا 

نماید ره با گ ترش فرهنگ ل تباده لز لقتصاد مشاررتی در رشور به  گردند ره لینگونه می مح وب می

تولن لز لقتصاد  می ئر ولقع در جم ور  ل المی لیرلن نیز. یابی باشد تر قابل د   تر و   ان ل  رولن شیوه

 . موجود در رشور ب ره ج  هایی  یلبا توجه به پتان   در رل تا  تو عه لقتصادمشاررتی 
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 مهینفوذ ب بیاطالعات و ارتباطات بر ضر یتأثیر فناور یبررس
 

 2مح   صابر     1نیره نظر

 

 چکیده

لفمللی مورد تجزیه و  لمروزه لرتااط بی  بیمه و رشد لقتصاد  تو ط ب یار  لز لقتصاددلنان در  طح بی 

تحلیل قرلر گرفته ل  ، بنابرلی  مطافعات زیاد  به دناال لرزیابی رلبطه علی بی  عملهرد رالن لقتصاد  

شود،  مؤفبه لصلی تادیل میبیمه در لقتصادها  خاصی به یک . و لندلزه بخ  بیمه در حال لنجام ل  

( ضری  نبوک بیمه)توفید  هر رشور به توفید ناخافص دلخلی  ن  بیمه حقبه همی  دفیل چنانچه ن ا  

به ( مانند هلند،  لنگل تان و فنالند)به طوریهه در برخی لز رشورها  لروپایی  -درصد باشد  11باال  

 نج  تو عه و رشد لقتصاد  جایگاه  باالتر    ن رشور لز نظر معیارها  -ر د درصد باالتر  هم می

 .دلرد

در  .باشد می مهینبوک ب  یبر ضر( ICT)لطالعات و لرتااطات   فناور ریتأث یبرر  موضوع لی  تحقیق،

ها  فرد ، عولمل  ویژگی)ولقع محقق به دناال برر ی رلبطه برخی لز لبعاد فناور  لطالعات ولرتااطات 

و ( ولمل فنی، عولمل لقتصاد ، عولمل محیطی، عولمل لن انی و مدیریتیلنگیزشی، عولمل  موزشی، ع

جامعه . ل تباده شد قیتحق  یلنجام ل  برل یهما تگ -یبیلز روش توص. باشد ضری  نبوک بیمه می

لز لبزلر  قیتحق  هاریمتغ یبرر   برل .باشد می رلنیل مهیصنع  ب انیمشتر نبر لز 331 شامل   مار

 زمون روفموگرو   لیلز قا ک،یلز نوع پارلمتر ی مار ل تنااط  ها لز روش. شد پر شنامه ل تباده

رمک نرم  هب ریم  لیو تحل  ها و مدل معادالت  اختار لز نرمال بودن دلده نانیلطم  برل رنو یل م

رلیه لبعاد  نشان دلد ره قیتحق  ها افتهی  یم متر. ها ل تباده شده ل   هیج    زمون فرض زرلیلفزلر ف

 .دلرد و معنادلر مثا  ریتأث مهینبوک ب  یبر ضر فناور  لطالعات مورد برر ی

 فناور  لطالعات و لرتااطات، ضری  نبوک بیمه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 nayerenazar@yahoo.com ، مل مهیو لنرژ  شرر  ب یها  م ند  مهیرارشناس ب ،یبازرگان  یریلرشد مد یرارشنا .1

 saberim5@yahoo.com، مل  مهیرارشناس نرم لفزلر، رارشناس فناور  لطالعات شرر  ب.  2

mailto:Nayerenazar@yahoo.com
mailto:Saberim5@yahoo.com
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 مقدمه .1

درولقع . عنولن یهی لز لجزل  بازلر مافی، نق  م می رل در تو عه و رشد لقتصاد  بر ع ده دلرد بیمه به

ها  لقتصاد  و لز  و    و منجر به لطمینان و ت  یل فعافی  ن اد مافی، لز یک عنولن یک بهصنع  بیمه 

و همهارلن،  1نیاک)گردد عنولن یک مو  ه مافی منجر به تقوی  بنیه لقتصاد  رشور می دیگر به

نع  ها  لرزیابی عملهرد ص تری  شاخص عنولن یهی لز م م بهضری  نبوک بیمهدر لی  رل تا(. 2112

لی  شاخص ره نشانگر   م م تقیم فعافی  صنع  بیمه لز توفید ناخافص دلخلی رشور . بیمه ل  

ها  بازلر به د    بر توفید ناخافص دلخلی به قیم  ها  صادره تق یم بیمه حقباشد لز ن ا  مجموع  می

ید ناخافص ضری  نبوک بیمه رل درصد   م صنع  بیمه لز توف(. 2112و همهارلن، 2تیولر ) ید می

 بیمه حقلی  شاخص ره بیانگر ن ا  . لند ره یک شاخص لقتصاد  رمی ل    دلخلی تعری  نموده

دهنده لرتااط مأنوس یا غیر مأنوس فعافی   تولند نشان توفید  به توفید ناخافص یک رشور ل  ، می

اه لجتماعی و ها  رف عنولن یهی لز شاخص همچنی   ن رل به. صنع  بیمه و لقتصاد یک رشور باشد 

 (.1321حاتمی فر و همهارلن، )دلنند  پیشرف  و بافندگی بیمه در یک رشور می، دهنده رشد نشان

ل  رل برل  صنع  بیمه در لیرلن و  ها  بافبعل و بافقوه  ور  لطالعات و لرتااطات ظرفی  گ ترش ف 

بشر  ابقه ندلشته ل    ها به حد  ل   ره در طول تاریخ  رع  لی  پیشرف . ج ان فرلهم ررده ل  

صنع  بیمه در ج ان متأثر لز (. 1323بلوچ و رحمتی،)دهد و لمهانات روزلفزونی رل در لختیار قرلر می

ها  لطالعاتی ل   و  ل اس رار بیمه دلده و بانک. ها  شگر  قرلرگرفته ل   همی  پیشرف 

لی  لمهانات . دهد یمه قرلر میها  طالئی رل در لختیار صنع  ب  ور  لطالعات و لرتااطات فرص  ف 

و  3ل ونگو)دهند ها  بیمه گرلن رل ب یار راه  می پوشی ه تند و هزینه چشم ب یار گ ترده و غیرقابل

گرلن گشوده  تجربۀ رشورها  دیگر نیز در لی  زمینه بازلرها  جدید  رل برل  بیمه(. 2112همهارلن، 

ها  نامه ت باعث راه  زمان فر یند صدور بیمه ور  لطالعات و لرتااطا دیگر ف  عاارت به .ل  

هایی لز   ور  لطالعات و لرتااطات بخ  رارگیر  ف  به همچنی (. 1321محمد  و همهارلن، )شود می

رارگیر   ممه  ل   با به. دهد لند، تح  پوش  قرلر می بازلر رل ره تارنون تح  پوش  قرلر نگرفته

 ور  جدید با بازلر  نتی فعلی  شده تو ط ف  ازلر جذب ور  لطالعات و لرتااطات بخشی لز ب ف 

 (.2112، 4ل تنلی)همپوشانی دلشته باشد

                                                                                                                         
1. Nayak 
2. Tiwari 
3. Asongu 

4. Stanley 
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لی  لمهان رل دلده ها  رابرد   ن به ب یار  لز شرر ها   لمروزه تاثیر شاهه تلب  همرله و تو عه برنامه

همرله موجود و لنولع تلب  ها   ب ته به نوع شاهه. ل   ره مخاطاان بیشتر  ن ا  به قال دلشته باشند

مختلبی ها   گیرند، ممه  ل   فناور  موبایل هم به روش می ره بیشتر مورد ل تباده قرلرهایی  گوشی

ماتنی ها   هوشمند و میزلن د تر ی به لینترن  نو ور ها   تلب .رارلیی دلشته باشدها  برل  لینشورتک

همرله دلرل  لمهانات لر ال پیام روتاه و ها   ب برل  لی  رار تل.لیجاد میهندها  بر ل تباده لز برنامه

لی  لمر به ویژه در بازلرها  نوظ ور ره ضری  .باشند می  ی تم پی  پردلخ  و همچنی  لنتقال دلده

همان طود ره در .نبوک بیمه پایینی دلشته و فاقد شاهه توزیع  ازماندهی شده ه تند لهمی  بیشتر  دلرد

لی  لمهان رل دلرند ره لفرلد رل لز طریق پیام روتاه ن ا  به لعالم م ل  همرله ها   تلب  BIMAنمونه 

 .یاد ور  رنندها   نها   نامه بیمهبرل   بیمه حقزمانی پردلخ  

صنع  ،  ال گذشته به طرز چشمگیر  تغییر ررده ل   21در حافی ره ماهی  ری ک در  ازمان ا در 

لی  ولرن  . شده بود، هنوز نق  لصلی خود رل لیبا نمیهندبرپا ها  بیمه ره به منظور مدیری  لی  ری ک

نگرلن  .به لی  معنی ل   ره صنع  بیمه لهمی  خود رل پیدل نهرده ل  ، ب یار  ه ته برل  تغییر

و هم لفرلد ممه  ل   تمایل ها  لی  ل   ره در صورت فقدلن تاثیرلت مثا  بیمه، هم شرر تر  رننده

د  و لی  خود موج  به تاخیر لفتادن پیشرف  نو ور  و تو عه لقتصاد  به پذیرش ری ک ندلشته باشن

رنند تا  می رل برل  صنع  بیمه لیجادهایی  نوظ ور فرص ها   و ف   ور ها  دلده. در لی   طح شود

لفزلی  ، لگر صنع  بیمه قادر به نو ور . لحیا رنندها  دوباره لرتااط لز د   رفته خود رل با  ازمان

لی  موضوع لی  . ل ا ی وجود دلردها   لمهان غلاه بر چاف ، ب اود تجارب مشتریان باشد رار یی و

دهد تا نیازها  مشتریان رل به خوبی درک رند و دوباره به عنولن یک عامل  می لمهان رل به صنع 

، یا لگر صنع  بیمه نتولند به خوبی به لی  هد  بر د، با لی  حال. لصلی در لقتصاد ج انی ظاهر شود

جدید به یک م هله ب یار ها   در حوزه گذلر   رمایهیا ، رنند می دیگرلن فضا  خافی رل پر

 .شود می تادیلتر  خطرناک

 و و رلید  بودن جایگاه فناور  لطالعات و  فذل با توجه به لهمی  ضری  نبوک بیمه در رشور لز یک

تأثیر فناور  لطالعات »پژوهشی با عنولن  لرتااطات در لفزلی  لی  ضری  لز  و  دیگر، بر  ن شدیم تا

فذل م هله لصلی پژوه  بدی  شرح ل   ره  یا فناور  . لنجام دهیم« و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه

 لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد؟
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 ادبیات تحقیق   .2

 ( ICT)فناوری اطالعات و ارتباطات  .2.1
. لفزوده مطرح ل   یک مناع ل ترلتژیک و هم مناع عمده برل  لرزشعنولن  لمروزه لطالعات هم به

. تاع  ن فناور  لطالعات ل   نظرلن و لندیشمندلن، عصر لطالعات و به زعم صاح  هزلره  وم به

ها    و  جامعه لطالعاتی، ج ان رل ولرد عصر لطالعات  اخته و ب یار  لز جناه حرر  جولمع به

 نگ  بید  و )ی حیات بشر رل د تخوش تحوفی عمیق نموده ل  لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگ

ها  صنعتی و رشد لقتصاد  رل  تغییرلت فناور ، دلنشی ل   ره رلید منابع رقاب (. 1323همهارلن، 

ها  فناور  لطالعات  ها  لی  عصر، بدون شک پیشرف  در میان ب یار  لز فناور . دهد تشهیل می

عنولن یک تهنیک برل   فناور  لطالعات به. اد ج انی دلشته ل  تأثیر زیاد  در تغییرلت لقتص

لنقالب رامپیوتر و تغییرلت (. 2111، 1لرولنیتیس و فوریز)شود ها  مدیری  فرلیند رشد تلقی می  ی تم

رامپیوتر، گرد ور ، . ل  دلشته ل   لفعاده هم بر توفید و هم مصر  تأثیر خارق فناور  ناشی لز  ن

ور ،  ها، لفزلی  ب ره پذیر  اخته و موج  تقلیل هزینه لنتقال  ریع لطالعات رل لمهانپردلزش و 

 (.2116، 2فادلن)ها شده ل   لفزلی  ریبی  و رارلیی در همه بخ 

لنجامد و  ها  فناور  می ها نو ور  فناور  لطالعات شاهرلهی ل   ره به قلمرو  جدید  لز تولنایی

لمروزه، (. 2116و همهارلن،  3مملی )رند و جامعه لطالعات محور می ما رل ولرد لقتصاد فرل صنعتی

ها  لقتصاد ، لجتماعی و فرهنگی  مشی ناپذیر خط جز جدلیی تو عه و گ ترش فناور  لطالعات به

ریز  و  ها  برنامه تری  ل ترلتژ  و شیوه شده ل   و فذل هر رشور  در پی  ن ل   ره منا   تادیل

 (.1323تاییدلمینی و همهارلن، )ها  نوی  لطالعاتی رل شنا ایی و لتخاک نماید ور  ازگار یافت  با فنا

لی  . ها و لرتااطات دوربرد دلن   تولن نقطه همگرلیی لفهترونیک، پردلزش دلده فناور  لطالعات رل می

 (1323میر جلیلی، : )همگرلیی، دو جناه دلرد

 ها  مجزل در یک شاهه گ تره ج انی؛  ها و درنتیجه قرلر گرفت  یارلنه لز میان رفت  فاصله -

ها  جدید برل  لنتقال صدل و  ها و لرتااطات رله دور ره موج  لیجاد ظرفی  ل  شدن  ی تم یارلنه

 از ، پردلزش،  لی  همگرلیی دوجاناه لبزلر  جدید برل  گرد ور ، کخیره. شود تصویر می

فناور  لطالعات (. 2116، 4فو و بو)دهد دهی، لنتقال و نمای  لطالعات در لختیار لن ان قرلر می ازمان 

ها، لز ل تخرلج نب  تا  ها تا لدلره بانک  ور  مافیات تصور  راربرد دلرد، لز جمع در هر فرلیند قابل

                                                                                                                         
1. Arvanitis and Loukis 

2. Fadun 
3. Mamlin 
4. Luo and Bu 
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تأثیر فناور  .   و یع دیگرها ها  رارلیی لنرژ ، و  رلنجام تا لرتااطات لز رله دور و زمینه  ی تم

رمی لز لنقالب صنعتی ندلشته ل   و حتی لز گ ترش روزلفزون  لطالعات بر جولمع بشر  د  

برده  عنولن لنقالب صنعتی چ ارم نام ر انی ل  ، به ره د تاورد فناور  لز لطالع لطالعات و راربرد  ن

 (.2111و همهارلن،  1روزتهی)شود می

ی ل   ره مب وم راربرد فناور  در چرخه توفید، پردلزش، بازیابی و لشاعه فناور  لطالعات لصطالح

گیرد و یک نوع ر   و پردلزش لطالعات به روشی جدید و  ی تمی ل   ره  لطالعات رل در برمی

ل  مؤثرتر تحلیل شوند مضا  بر ی  ره بعضی لز عدم  گونه شود رارها  غیرتهرلر  به باعث می

در ولقع فناور  لطالعات و (. 1323عی ی زلده و خزلعی، )ها رل نیز حذ  نماید  پذیر ها و تنوع قاطعی 

صورت مت ، تصویر یا  دهی، نشر و کخیره لطالعات به لرتااطات عاارت ل   لز گرد ور ،  ازمان

و ها  ها، مدل ها، لفگوریتم فناور  لطالعات راربرد تهنیک. ل  و مخابرلتی و یله لبزلرها  رلیانه لعدلد به

باقر )باشد تری  وضعی  می تری  و لیم  مباهیم ج   پردلزش، کخیره و بازیابی لطالعات در مطلوب

 (.1323زلده و همهارلن، 

بیمه نوع تهنوفوژ  مورد ل تباده خود و تأثیرلت  ن بر مصر  رنندگان رل برل  رشد ها   شرر 

عالوه بر لی  . دهد می رل به صنع  بیمهل   لرزش لفزوده، ل تباده لز فناور . رنند می تصاعد  لرزیابی

ها   ل تباده لز تلب . فنی در رشد رلی همه جاناه لی  صنع  نق  ب زلیی دلرندها   فناور  و نو ور 

لمهان ل تباده لز فناور  دیجیتال رل ، لجتماعی مختل ها   لینترن  و درگیر  لفرلد در ر انه، همرله

ها   مختل  تجارت لفهترونیهی و همچنی  شرر ها   شرر  .برل  شررت ا  بیمه لفزلی  دلده ل  

Bigtech  خود ها   در حال شروع به نبوک و تو عه بازلرها  جدید و مشتر  جدید برل  شرر

یهی لز تأثیرلت  شهار لی  فناور  بر بخ  بیمه لی  ل   ره جایگزی  مب وم ول طه گر  نتی . ه تند

لرلئه ها   یابند ره  رویس می بیمه گرلن نوپا و تهنیهی در، رقاب با لفزلی  . شود می یا نماینده محور

تولند به طور م تقیم با شرر   می لز  نجایی ره مصر  رننده. خدماتشان به لندلزه رافی منا   نی  

و ها  فرصتی برل  حضور ول طه، در تعامل باشد و محصوالت و خدمات رل لز  ن ا خریدلر  رند

نی   ره خریدلرلن در لنتخاب خدمات  نالی  تصمیم ل   خرید لوفیه تن ا زمینه. .نمایندگان وجود ندلرد

خود رل مدیری  ررده و وضعی  خ ارلت خود رل بصورت  نالی   نامه بیمهخولهند  می بگیرند بلهه

 نالی  مدیری   نالی  ها   در نتیجه یهی لز م متری  دالیل گرلی  لفرلد به فناور . برر ی رنند 

 ( Wangechi 2015. )باشد میها  خریدلر  شده تو ط  نها   نامه بیمهوضعی  

                                                                                                                         
1. Roztocki 
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 ضریب نفوذ بیمه .2.2
عنولن لبزلر لنتقال ری ک و پردلخ  خ اارت موجا  تاأمی   تیاه و لطمیناان لفارلد و در        صنع  بیمه به

و  گذلر  لندلز  و تخصیص ب ینه  ن به نیازها   رمایه گذلر، موج  تجمیع منابع پس نق  ن اد  رمایه

بناابرلی ، ضارور  ل ا  تاا عولمال ماؤثر بار        (. 1323تازیهه و صدیق، )شود رشد لقتصاد  رشورها می

شنا ایی شود و در خصاوص تقویا  عولمال    ، تو عه لی  صنع  در رشورها  با ضری  نبوک بیمه باال

هار   ضری  نبوک بیماه جایگااه صانع  بیماه     .فزلینده و رفع عولمل راهنده  ن لقدلم الزم صورت پذیرد

هاا    یهای لز شااخص  (. 2111، 1رویلو) رند رشور  رل در مقای ه با رل لقتصاد  ن رشور مشخص می

ضاری  نباوک لز   )ل  در  ن رشورل ا    تو عه و ترقی صنع  بیمه در هر رشور ضری  نبوک باال  بیمه

و قااول   لزحد راار  لغل   نگینی بی  (.شود توفیدشده به توفید ناخافص ملی محا اه می بیمه حقن ا  

ل  فرلولن و حجم باال  عملیات ره لز تولن راررنان موجود به علل مختل  خارج ل ا ،   تع دلت بیمه

ها  بیمه به دفیل عدم  شرر (. 1326موحدمن ، ) ها شده ل   باعث رند  و عدم پویایی  ن شرر 

ل اتباده،   وءلناد و هرلزگااهی پروناده  ا     ها  عدیده شده نظارت در   و رافی و  ی تمی دچار چاف 

جاا    باه (. 2112تیولر  و همهارلن، ) شود ها می جعل و تقل  باعث لختالس ماافغ زیاد  لز  ن شرر 

ول اطه  ن،   گذلر  شود و باه  ها در بازلرها  مافی و پوفی رشور  رمایه گونه شرر  لینهه نقدینگی لی 

وظیبه لماروز متوفیاان صانع      بنابرلی  .مند و هم موج  رونق لقتصاد  رشور شود هم صنع  بیمه ب ره

ر اانی و   گارلن دوفتای و خصوصای ا لطاالع      گذلرلن و ناظرلن بیمه گرفته تا بیمه بیمه رشور ا لز  یا   

ها لعم لز لشخاص، لماولل و م اهوفی  بارل       از  گ ترده برل  لفزلی  ضری  نبوک لنولع بیمه فرهنگ

بخشای   ورار مردم و لطمیناان  گی و ر  تحقق لهدلفی همچون لیجاد  رلم  و   ودگی خاطر در زند

تولند عالوه بر باال بردن  الم  رولنی جامعه  طح معیشتی و رفااهی بااالتر     ها   ره می به  ینده  ن

 (.2111، 2ولنگچی) رل برل   ن رقم بزند

 ور  لطالعات برل  نخ تی  بار در بیمه راربرد پیدل ررد برل  هر ردلم لز وظای  لصلی  زمانی ره ف 

پیدلی  نرم لفزلرها  بانک (. 1321 باد  و همهارلن،  شاه) متباوتی وجود دلش ها   ل  نظام بیمه

بدی  معنا بوده ل   ره ب یار  لز ها   از  رلیانه لطالعاتی و رشد در پردلزش و ظرفی  کخیره

ها   ها بی  حوزه دهدلها  ل  ره در لی  نظام گونه رنند به می یهپارچه ل تبادهها   بیمه لز نظامها   شرر 

 ور  لطالعات باید  ف (. 2111رویلو ،) شوند شوند و تهرلر نمی می مختل   ازمان به لشترلک گذلشته

 ور   ی ف زیربنایها   راربرد منا ای برل  پشتیاانی لز تمام عملیات بازرگانی عالوه بر تأمی  زیر اخ 

                                                                                                                         
1. Coviello 
2. Wangechi 
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 ور  لطالعات و  ها  حاصله در ف  یشرف پ(. 2116و همهارلن،  1پرلدهان) لطالعات پشتیاانی رند

بیمه لی  لمهان رل فرلهم ها   و لرتااطات به شرر ل   رشد در  ازگار  مشتر  با فنون جدید رلیانه

برل  مدیری  صحیح . توزیع جایگزی  برل  مشتریان خود فرلهم رنندها   ررده ل   ره رانال

 نتی ها   توزیع شامل  از و رارها   رانال. ل  توزیع به  یا   رلهارد  صحیحی نیاز ها   رانال

عمومی، تلویزیون دیجیتال، دفاتر ها   نمابر، مرلرز تماس، نیرو  فروش  یار، تلب  همرله، ریو ک

تولن گب  لرزش  می. و لینترن  ل  ( ATM)خدمات دوف  لفهترونیک، د تگاه خودرار گویا 

لن در بعضی مولرد به  م  دیگر نولحی خدمات مافی گر توزیع با حرر  بیمهها   بعضی لز لی  رانال

 (. 1323 بلوچ و رحمتی،) بیشتر شده ل  

صنع  بیمه ، 2111در پایان  ال   Swiss Re Sigma Explorer Datasetطاق  مار منتشر شده لز 

درصد رشد  1/4با  2111میلیارد دالر  لیاالت متحده بود ره لز  ال  4،321.1ج انی یک تجارت 

 2/1 االنه با نرخ ( GDP)با لی  حال در همی  دوره، توفید ناخافص دلخلی ج انی  .نه روبرو شد اال

نشان دلده شده  1همانطور ره در نمودلر ، در حقیق  .درصد رشد ررد و لز رشد صنع  بیمه فرلتر رف 

به  2112 درصد در  ال 1/1ل  ،   م صنع  بیمه در توفید ناخافص دلخلی به میزلن قابل توج ی لز 

 .راه  یافته ل   2111درصد در  ال   1/6

 
 (2111)سهم صنعت بیمه در تولیدناخالص داخلی جهانی .(8)نمودار

 

 

 

 

                                                                                                                         
1. Pradhan 
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 پیشینه تحقیق .3
تحقیقات مختلبی درباره رولبط متغیرها  لی  تحقیق یعنی فناور  لطالعات و لرتااطات و  ضری  نبوک 

 :پردلزیم میها  بیمه لنجام شده ل   ره به شرح مختصر  لز  ن

- Haiss and Sumeji  رل بر رشد  بیمه حقبیمه و هم تاثیر توفید  گذلر   رمایههم تأثیر  2111در  ال

پنال متقابال رشاورها رل لز    ها   و تجزیه و تحلیل دلدهلند  توفید ناخافص دلخلی در لروپا رل برر ی ررده

 ن ا تأثیر مثا  بیماه عمار رل بار رشاد توفیاد       .لند رشور لروپایی لنجام دلده 22برل   2111تا  1222 ال 

بارل   . ناروژ و لی الند مشااهده رردناد    ، لز جملاه  اوئیس  ، رشور لتحادیه لروپاا  11ناخافص دلخلی در 

هاا     ن اا تاأثیر بیشاتر  بارل  بیماه     ، رشورها  عضو جدید لتحادیه لروپا لز لروپا  مرراز  و شارقی  

 ن ا بر تاأثیر نارخ ب اره ولقعای و     ها   عالوه بر لی ، یافته. افتندم هوفی  در رشد توفید ناخافص دلخلی ی

 ن ا لظ ار دلشتند ره در تحلیال بخا    . رند می  طح تو عه لقتصاد  بر ب تر رشد لقتصاد  بیمه تأرید

 .مافی و  یا   رالن لقتصاد باید به بخ  بیمه توجه بیشتر  شود

تأثیر فناور  لطالعات و لرتااطات در نظام  االم   ، پژوهشی با عنولن برر ی (1323)بلوچ و رحمتی -

عنولن نیاز حقیقی بشر شناخته شده ل   و حتی در دنیا  مجاز  نیز جازء لصالی     الم  به. لرلئه دلدند

فناور  لطالعات نق  م می در ب اود  الم  مردم و باال بردن . باشد می تری  ضروریات در خور توجه

رلت بافقوه فناور  لطالعات در صنع  خدمات  الم  لز قایل لثر بار  شناخ  تاثی. ریبی  زندگی دلرد

فرلیند درمان،  رع  و   وف  بازیابی لطالعات و در د اترس قارلر دلدن لیا  لطالعاات بارل  لتخااک       

تولناد ماناا     مادیریتی،  موزشای و پژوهشای، مای    هاا    تصمیمات باافینی ماتنای بار موقعیا  و فعافیا      

یک به منظور لرتقا  د تاوردها  نظام  الم  ماتنای بار فنااور  و در ن ایا ،     ل ترلتژها   ریز  برنامه

عنولن نیاز حقیقی بشر شناخته شده ل   و حتی در دنیاا     الم  به. لرتقا   طح  الم  جامعه گردد

فناور  لطالعات نق  م مای در ب ااود   . باشد می مجاز  نیز جزء لصلی تری  ضروریات در خور توجه

تولناد رو    فناور  لطالعات و لرتااطات به  ه طریق می. باال بردن ریبی  زندگی دلرد  الم  مردم و

، بیمارلن و رل لفرلد جامعهل   ب اود د تر ی به لطالعات پایه -1نظام  الم  یک رشور تأثیر بگذلرد؛ 

ل  گیرندگان در لجار  حمای  لز تصمیم -3، ب اود مدیری   الم ، لفزلی   طح لطالعات و دلن  -2

گاذلر  در   تولند به مجریان  االم  لز طریاق راارلیی  یا ا      فناور  لطالعات می: ها صحیح  یا  

 .نظام  الم  رمک رند

، پژوهشی با عنولن  برر ی میزلن تأثیر فناور  لطالعاات و لرتااطاات در   (1321)محمد  و همهارلن  -

مقافاه   11رت گرفته لز برر ی حدود برل اس مطافعات صو. لرتقاء  الم  فرد  و لجتماعی لرلئه دلدند



 

 361 

 بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر ضریب نفوذ بیمه

عنولن یک لبزلر با لرزش برل  لنتشار لطالعاات   ها  لطالعاتی به در لی  زمینه، نتایج نشان دلد ره فناور 

ها  جدید لطالعاتی در لفزلی   طوح دلنا    شناخته شده ل   و تحقیقات نشان لز تولن باال  فناور 

گیرناد، موجا     مای  هاا  لطالعااتی   ه لفرلد با ل تباده لز فناور لطالعاتی ر. مرتاط با  الم  لفرلد دلرد

هااا  رو  تصاامیمات ماارتاط بااا  ااالم   ن%33گااردد،  ماای تغییاار در رفتااار ب دلشااتی لشااان%  43لیجاااد

موج  مرلجعه لفرلد به پزشک یاا لقادلم بارل  ل اتباده یاا دریافا  مشااوره در لماور         % 12لثرگذلشته و 

  لطالعات و لرتااطات نق  م می در ب اود  الم  مردم و باال بردن گردد، همچنی  فناور می  الم 

عنولن لبازلر  باا لرزش    ها  لطالعاتی به نتایج لی  تحقیق نشان دلد ره فناور .ریبی  زندگی  نان دلرد

ها  جدیاد لطالعااتی در    برل  لنتشار لطالعات شناخته شده ل  ، تحقیقات نشان لز تولن باال  فناور 

ها  لطالعاتی و لرتاااطی   بهارگیر  لثربخ  فناور . وح دلن  مرتاط با  الم  لفرلد دلردلفزلی   ط

ریاز  لصاوفی و منا ا  باا توجاه باه        و ت دیادها، تادوی  برناماه   هاا   در رشور نیازمند شنا ایی فرصا  

تهنوفااوژیهی، لرتااااطی و هااا   فارتورهااا  لجتماااعی و لقتصاااد  هماارله و فاارلهم نمااودن زیر اااخ  

 .ی، حقوقی و لجرلیی ل  مخابرلت

صانع  بیماه بار     ااز    و  زلد ااز    ،پژوهشی با عنولن  نقا  خصوصای  (1321)حاتمی و همهارلن  -

لز جملاه عاولملی راه میتولناد در عادم تو اعه یاافتگی        . ضری  نبوک  ن در بی   حاد جامعه لرلئه دلدند

لرثار رارشنا اان لقتصااد  بار لیا       لقتصاد  رشورها موثر باشد وجود لقتصاد دوفتی ل ا ، لز لیا  رو   

عناولن رلههاار  ل ا  راه موجا  لیجااد شاتاب در         صحیح و منطقی باه  از   ره خصوصیلند  عقیده

در همی  رل تا و با توجاه باه   . شود لقتصاد  در مرلحل مختل  میها   رار یی و تو عه و رونق فعافی 

  بیمه لفارز، دلنا و   یا، به بخ  با ولگذلر   ه شرر 1333صنع  بیمه لز  ال  از   شروع خصوصی

و  از   فذل بمنظور  گاهی یافت  لز تأثیر خصوصی. خصوصی گام ا  موثر  در لی  زمینه بردلشته شد

به مطافعاه لیا  موضاوع در اه     ، صنع  بیمه بر رونق و تو عه لی  صنع  در بی   حاد جامعه از    زلد

پردلخته شده ل   و در لی  برر ی  از   خصوصیشرر  مذرور و بصورت مقای ه  ن ا قال و بعد لز 

ه اتند رل لز طریاق   ( لشخاص، م هوفی ، لماولل و م ند ای  )چ ار شاخه لصلی صنع  رل ره همان بیمه 

با همهار  و نظر رارشنا ان صاح  نظار در لیا  لمار و ل ااتید فا  ت یاه گردیاد،        ل   تدوی  پر شنامه

جماع  لند  در شررت ا  بیمه فعافی  دلشته از   خصوصی لطالعات و نظرلت راررنانی ره قال و بعد لز

 ور  و مورد  نج  و  زمون قارلر گرفتاه شاد و مشاخص گردیاد میاانگی  لدرلک راررناان ماورد         

برر ی قرلر گرفته شررت ا  بیمه لز وضعی  رونق و تو عه صنع  بیمه در چ اررشته مورد برر ی، قال 

باشد ره شهافی  می % 143/3 از    ن ا بعد لز خصوصیو میانگی  لدلرک %  222/2 از   لز خصوصی
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هاا    همچنی  با توجه به  زمون لنجام شده بر رو  فرضیه. بی   ن ا قابل مشاهده ل  %  214/1به میزلن 

درصاد معناادلر    1تولن گب  ره وجاود لخاتال  در میاانگی  دو نموناه در  اطح معناادلر         تحقیق می

 ااز    و  زلد از   رونق و تو عه صنع  بیمه بعد و قال لز خصوصی به عاارت دیگر لز فحاظ. میااشد 

 زماون  هاا    لز  او  دیگربرل ااس خروجای   . لختال  معنادلر  وجود دلردل   لز بعد چ ار رشته بیمه

بار   ااز    و  زلد از   فریدم  مشخص شد ره لز نظر راررنان لی   ه شرر  بیشتری  تأثیر خصوصی

لوفوی  لول بررشته بیمه لشخاص ولوفوی   خار باه بیماه م ند ای تعلاق      رونق و تو عه صنع  بیمه در

 .دلرد

، پژوهشای باا عناولن ب اترها  نارم لفازلر  باا فنااور  لرتااطاات و بیماه           (2112)تیولر  و همهارلن  -

ر   و رار لز لنتشار ها   ب یار  لز حوزه. شولهد  لز لقتصادها  نوظ ور و در حال تو عه لرلئه دلدند

هاا     ارویس ، لما. شوند می فعال فناور  لرتااطات لطالعات  در جامعه ب ره مندها    ی تم عامل ریع 

دلرل  فناور  لطالعات و لرتااطات با وجود رشد  ریع خدمات ماتنی بر فناور  لطالعات و لرتااطاات  

دلرل  فناور    ها نتایج نشان دلد تأثیر  ی تم عامل. لند ر   نهردهها  محاوبی  مشاب ی در همه حوزه

 .لطالعات و لرتااطات ممه  ل   نتایج مختلبی در مصر  دلرلیی و بیمه دلشته باشد

نقا  مادیری    : ، پژوهشی با عنولن تأثیر فناور  لطالعات و لرتااطات در صانع  بیماه  (2111)رویلو -

  تب یر تغییارلت  و لبزلرهایی برلها  بحث در مورد تهور ، هد  لی  پژوه . لرتااط با مشتر  لرلئه دلد

/ لز رلبطه بیمه گار  ( ل تباده مجدد)مرتاط با فناور  لطالعات و لرتااطات و به طور خاص نحوه بازیابی 

لوفوی  شررت ا  بیمه بد    وردن رنترل بیشتر بر باازلر  ، در شرلیط رقابتی تغییر یافته. بیمه شده ل  

، د تن ا رله حبظ  مشتریان لرلئه خدمات باا ریبیا   ن ایی یا برقرلر  لرتااط با مشتر  ل   نتایج نشان دل

 .لیجاد عناصر متباوت در پیشن ادلت  ن ا ل  

عنااولن یااک لباازلر  ، پژوهشاای بااا عنااولن راااربرد فناااور  لطالعااات و لرتااطااات بااه (2111)ولنگچاای -

لز لیا  رو باا    ها  باز ه اتند و  عنولن  ی تم بهها   ازمان. ل ترلتژیک در شررت ا  بیمه در رنیا لرلئه دلد

رنناد هرگاز    مای  محیطای راه در  ن فعافیا    . رنند در تعامل مدلوم ه تند می محیطی ره در  ن فعافی 

عنولن لبزلر  برل  لتوما یون فرلیندها   همچنی  فناور  لطالعات و لرتااطات در گذشته به. ثاب  نی  

نااور  لطالعاات و لرتااطاات در    نتایج تحقیق نشان دلد تغییرلت ف.تجار  موجود مورد توجه بوده ل  

 .بیمه نیز تاثیرگذلر ل  ها   در شرر ها  محیط خارج لز  ازمان

 

 های تحقیق مدل و فرضیه .4
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 :تر یم نمود 2تولن به شهل نمودلر  شده، مدل مب ومی تحقیق حاضر  رل می با توجه به مطاف  بیان

 
  مدل مفهومی تحقیق .(1)نمودار

 

 : شود صورت زیر مطرح می ها  تحقیق به بنابرلی  فرضیه

1H :عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر  ها  فرد  به ویژگی

 .دلرد

2H :فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلردعنولن یهی لز لبعاد  عولمل لنگیزشی به. 

3H :عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد عولمل  موزشی به. 

4H :عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد عولمل فنی به. 

1H :عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد صاد  بهعولمل لقت. 

6H :عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه تأثیر دلرد عولمل محیطی به. 

1H :ری  نبوک بیمه عنولن یهی لز لبعاد فناور  لطالعات و لرتااطات بر ض عولمل لن انی و مدیریتی به

 .تأثیر دلرد

 
 روش تحقیق .1

 ویژگی های فردی

 عوامل انگیزشی

 عوامل آموزشی

 عوامل فنی

 عوامل اقتصادی

 عوامل محیطی

 عوامل انسانی و مدیریتی

 ضریب نفوذ بیمه

 فناوری اطالعات و ارتباطات
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ها لز نوع  یک تحقیق راربرد  و لز حیث نحوه گرد ور  دلده  تحقیق حاضر لز حیث هد   ن
ره در لی    ید و لز نجایی و لز شاخه مطافعات میدلنی به شمار می( غیر زمایشی)تحقیقات توصیبی

تحقیق باشد لی   تحقیق محقق به دناال برر ی تأثیر فناور  لطالعات و لرتااطات بر ضری  نبوک بیمه می
صورت پیمایشی بوده ره  بر ل اس روش تحقیق لز نوع تحقیقات میدلنی ل   و روش لنجام  ن به

 . باشد  مده می د   تری  مزی   ن قابلی  تعمیم نتایج به م م
 : جامعه و نمونه آماری .1.1

با رمک گرفت  لز د ره نباش می« مشتریان صنع  بیمه لیرلن» هیحاضر شامل رل قیتحق  جامعه  مار
 لی  لفرلد نامشخصتعدلد نمودند چون  نامه بیمهلبزلرها  فناور  لطالعات و لرتااطات تصمیم به خرید 

ل تباده  نامشخصجامعه   ررلن برلوج   تعیی  حدلقل حجم نمونه الزم، لز فرمول رباشد بنابرلی   می
 یبه عل  عدم د تر کرر ل    شایان. نبر به د    مد 331گردید، بنابرلی  حدلقل حجم نمونه الزم 
جمعی  ها   ویژگی .باشد در د ترس می یتصادف غیر گیر  به تمام لفرلد جامعه موردبرر ی روش نمونه

 :به شرح کیل ل   دهندگان پا خشناختی 

 دهندگان های پاسخ ویژگی(: 8)جدول 
 درصد فراوانی فراوانی دهندگان های پاسخ ویژگی

 جنسیت
 63/1 262 مرد

 32/1 163 زن

 تحصیالت

 21 31 راردلنی و رمتر
 12 123 رارشنا ی

 24 24 رارشنا ی لرشد

 3 13 درتر 

 سن

 21/1 31  ال 21رمتر لز 
 21/1 63  ال 26-31

 3/1 26  ال 31 -31

 11/1 14  ال 36-41
 23/1 21  ال به باال 41

 نوع شغل

 3/1 22 رارمند
 14/1 11 معلم
 11/1 61 رارگر
 12/1 31 بازلر 
 23/1 22  زلد
 12/1 31  ایر

 

 : ها گردآوری داده .1.2
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صورت  هبته به 2پر شنامه در طول  331. ها لز طریق پر شنامه صورت گرفته ل   گرد ور  دلده

شده  دهندگان لطمینان دلده به پا خ. شده ل    ور  پژوه  توزیع و جمع حضور  در جامعه مورد

پر شنامه  431لز . رامالً محرمانه بوده و به هیچ طریق فاش نخولهد شد ها و  ازمانشان ل   ره ل م  ن

شده در تحلیل موردل تباده  پر شنامه تهمیل 331شده ره تعدلد  پر شنامه عودت دلده 326شده  توزیع

ره با توجه به فرهنگ . بوده ل  % 22 صورت میانگی  نرخ بازگش  پر شنامه به. قرلرگرفته ل  

 .بخشی ل   ، نرخ رضای تحقیقات در رشور

 : گیری و روایی و پایایی مقیاس اندازه .1.3

بخ  نخ   مرتاط با نحوه تهمیال پر شانامه ل ا ؛     . شود پر شنامه تحقیق حاضر شامل  ه بخ  می

دهندگان بوده و درن ای  بخا   اوم مارتاط باا      شناختی پا خ ها  جمعی  بخ  دوم مرتاط با ویژگی

 اؤلل ج ا     34  باشاد راه    اؤلل ب اته مای    111لی  پر شانامه شاامل    فذل.  باشد متغیرها  پژوه  می

. باشاد  مای  لطالعات و لرتااطاات   فناور ؤلل ج    نج  متغیر  66 نج  متغیر ضری  نبوک بیمه،  

 تو ط نیز  ن پایایی میزلن و ر یده حوزه لی  متخصصی  لز ت  پنج تأیید به   پر شنامه لی  صور  رولیی

و  31/1 ن برل  پر   نامه فناور  لطالعات  میزلن ره گرف  قرلر  زمون مورد ررونااخ  فبا   زمون

دهناده    ماد، راه نشاان    باه د ا    1.1بد    مد ره برل  هر دو متغیر بیشتر لز  31/1ضری  نبوک بیمه 

، شاامل راامال مخاافبم   )هر  ؤلل پر شنامه در برگیرناده پانج گزیناه    . باشد قابلی  لطمینان پر شنامه می

 .دهنده لز میان  نان یهی رل لنتخاب نمایدباشد تا پا خ می( مولفقم ندلرم، مولفقم و رامال مخافبم، نظر 

 :و تحلیلها  یافته .6

 :یفیمربوط به آمار توصهای  افتهی .6.1

باالترلز  رهایمتغ هیرل  یانگیره م ، لز نجایی(2)مندرج در جدول شماره  SPSSتوجه به خروجی  با

 .دلرد قیتحق  رهایمنا   متغ  یباشد ره نشان لز وضع می( 3)  نظر  یانگیم
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 تحقیق متغیرهای توصیفی آمار .(1)جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد متغیر

 11/1 31/4 331 فرد  ها ویژگی

 41/1 11/4 331 ل نگیزشی عولمل

 11/1 61/4 331  موزشی عولمل

 11/1 11/4 331 فنی عولمل

 22/1 64/4 331 لقتصاد  عولمل

 46/1 22/4 331 محیطی عولمل

 61/1 46/4 331 لن انی و مدیریتی عولمل

 31/1 24/4 331 مهینبوک ب

 

 :ها داده یمربوط به آزمون معنادارهای  افتهی .6.2
 طح   دلرل  رهایمتغ هیره رل ، لز نجایی(3)مندرج در جدول شماره  ر فیزرلللفز نرمتوجه به خروجی  با

 .دیگرد دییپژوه  تا  رهاییفرض نرمال بودن متغ  فذل  طح معنادلر ددلرن 1%لز  شتریب  معنادلر
 

 پژوهش یها نرمال داده یعتوز یینتع یبرا یرنوفاسم -آزمون کلموگرافنتایج ( 9)دول ج

 مهینفوذ ب اطالعات و ارتباطات یفناور متغیر
Z 11/1 24/1 

sig 21/1 36/1 
N 331 331 

 

 :های پرسشنامهسازه 8تحلیل عاملی تاییدیمربوط به های  افتهی .6.3
ل    ؤلل در طی  پنج گزینه 111در لی  مطافعه ج   لنجام پژوه  لز متغیرها  ره در مجموع شامل 

 . فیهرت بودند، ل تباده شد

 : پژوهشهای  ضرایب استاندارد سازه مربوط بههای  افتهی .6.4

باالتر لز  ها  رلبطهم یر ل تاندلرد   ی، ضرنمودلرها  زیرمندرج در  ر فیزرلللفز نرمتوجه به خروجی  با

 .ندبرخوردلر یخوب  ییگب   ؤلالت مورد نظر لز قدرت تا تولن یمفذل ، باشد می 4/1

                                                                                                                         
1. Confirmatory Factor Analysis 
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 در حالت استانداردفناوری اطالعات پرسشنامه  یدییعامل تا لیتحل .(8)شکل 
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 در حالت استاندارد نفوذ بیمهپرسشنامه  یدییعامل تا لیتحل .(1)شکل 
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 : پژوهشهای  ضرایب معناداری سازه مربوط بههای  افتهی .6.1

 ها  رلبطهم یر ل تاندلر   یضرنمودلرها  زیر، معنادلر  مندرج در  نرم لفزر فیزرلتوجه به خروجی  با

 .باشند می مدل معنادلر ریم   یو ضرل یعامل  بارها یگب  تمام تولن یمفذل ، باشد می  1.26باالتر لز 

 
 یدر حالت معنادارفناوری اطالعات پرسشنامه  یدییعامل تا لیتحل .(9)شکل 
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 یدر حالت معنادار مهیپرسشنامه نفوذ ب یدییعامل تا لیتحل .(1)شکل 
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  :تحلیل عاملی سازه هابرازش  یها مربوط به شاخصهای  افتهی .6.6
 یعامل لیبرلزش تحل  یرل  ارهایمع   ، همه(4)مندرج در جدول  نرم لفزر فیزرلتوجه به خروجی  با

 مدل منا   برلزش دهنده نشان و ل  ها  با دلده  شن ادیپ  لفگو یلز برلزش رل یحار ، دییتا

 .باشد یمها ریمتغ گیر  لندلزه

 های برازشبررسی شاخص(: 1)جدول 

 نتیجه برازش

مقادیر 

نفوذ 

 بیمه

مقادیر 

فناوری 

 اطالعات

مقادیر 

 مناسب
 برازشهای  شاخص

 ≤3 12/1 41/1 برلزش منا  
مربع بر -تق یم را 

  درجه  زلد 

 ≤1/1 122/1 121/1 برلزش منا  
ریشه میانگی  مربعات 

 خطا  بر ورد

Root Mean Squared 

Error of 

Approximation 

(RMSEA) 

 Normed Fit Index شاخص برلزش نرم ≥2/1 22/1 21/1 برلزش منا  

(NFI) 

 ≥2/1 21/1 21/1 برلزش منا  
 شاخص برلزش

 نرم غیر

Non-Normed Fit 

Index (NNFI) 

 ≥2/1 23/1 24/1 برلزش  منا  
شاخص برلزش 

 مقای ه ل 

Comparative Fit 

Index (CFI) 

 ≥2/1 21/1 23/1 برلزش منا  
شاخص برلزش 

 لفزلیشی

Incremental Fit 

Index (IFI) 

 ≥2/1 2/1 26/1 برلزش  منا  
شاخص نیهویی 

 برلزش

Goodness of Fit 

Index (GFI) 

 ≥3/1 21/1 22/1 برلزش منا  
شاخص نیهویی 

 برلزش تعدیل شده

Adjusted Goodness 

of Fit Index (AGFI) 

 

 قیهای تحق آزمون فرضیه .1
 :راستانداردیمس بیضرا یبررس مربوط بههای  یافته .1.1

باالتر لز ها  ل تاندلرد رلبطه ریم   ی، ضر(1)مندرج در نمودلر شماره  زرلیبا توجه به خروجی نرم لفزر ف

 .برخوردلرند یخوب  ییگب   ؤلالت مورد نظر لز قدرت تا تولن یباشد، فذل م می 4/1
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 (8) های تحقیق در حالت ضرایب مسیر استاندارد فرضیه لیتحل .(1)شکل 
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 (1) تحقیق در حالت ضرایب مسیر استانداردهای  فرضیه لیتحل .(9)شکل 

 :راستانداردیمس بیضرا ی معناداریبررس مربوط بههای  یافته
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1.2.  

باالتر  ها  رلبطهم یر ل تاندلر   یضرمعنادلر   (6) نمودلرمندرج در  نرم لفزر فیزرلتوجه به خروجی  با

 .باشند می مدل معنادلر ریم   یو ضرل یملاع  بارها یگب  تمام تولن یمفذل ، باشد می  1.26لز 

 
 (8)ی در حالت معنادار های تحقیق مسیر فرضیهضرایب  لیتحل .(3)شکل 
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 (1)ی در حالت معنادار تحقیقهای  ضرایب مسیر فرضیه لیتحل .(1)شکل 

 :مفهومی برازش مدل یها مربوط به شاخصهای  افتهی
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1.3.  

 یعامل لیبرلزش تحل  یرل  ارهایمع   ، همه(1)مندرج در جدول  نرم لفزر فیزرلتوجه به خروجی  با

مورد  مدل منا   برلزش دهنده نشان و ل  ها  با دلده  شن ادیپ  لفگو یلز برلزش رل یحار ، دییتا

 .باشد یم نظر

 های برازشبررسی شاخص .(1)جدول 

 نتیجه برازش
مقادیر مدل 

 اول

مقادیر مدل 

 دوم
 برازشهای  شاخص مقادیر مناسب

 ≤3 11/1 14/1 برلزش منا  
 

 RMSEA ≤1/1 112/1 112/1 برلزش  منا  

 NFI ≥2/1 24/1 21/1 برلزش منا  

 NNFI ≥2/1 23/1 21/1 برلزش منا  

 CFI ≥2/1 21/1 21/1 برلزش منا  

 IFI ≥2/1 24/1 21/1 برلزش منا  

 GFI ≥2/1 22/1 21/1 برلزش منا  

 AGFI ≥3/1 23/1 26/1 برلزش منا  

 

 گیری و پیشنهادات بحث، نتیجه .3
: فنااور  لطالعاات و لرتااطاات شاامل     ریمتغها   موفبه  یل تاندلرد ب  ینشان دلد ره، ضر قیتحق جینتا

ی، طا یمح عولمال  ، لقتصااد  عولمال ی، فنا  عولمال ی،  موزش عولملی، شنگیزل عولمل  ،فرد   ایژگیو

، 33/1، 13/1، 43/1، 11/1، 11/1، 41/1برلبار باا    ضری  نبوک بیمه به ترتی با  یتیریو مد یلن ان عولمل

 میلطالعات و لرتااطات به طور م اتق   فناور ریمتغها   تولن نتیجه گرف  ره موفبه می ل  ، پس 44/1

 باعاث لطالعاات و لرتااطاات     فنااور  ریا متغها   موفبه  یبنابرل. موثر ل   مهینبوک ب  یو مثا  بر ضر

 دییا تا قیا تحقهاا    هیرو، فرضا   یا لز ل. دنشاو  مای  صنع  بیمه لیرلن انیدر مشتر مهینبوک ب  یب اود ضر

 ،(2114)رلموس و موتا  قاتیتحق جهیبا نت قیبخ  لز تحق  یل جینتا. گردد می شود و فرض مقابل رد می

 .باشد می هم ج   و هم و (1326)، ب ادر  و همهارلن (1324)لرار  و حیدر  

 .دلرد د یا رل ینقشا  ایا و پو دهیا چیصنع  پ کیبه عنولن  مهیفناور  لطالعات و لرتااطات در صنع  ب

وراار و   ر ا   هردهاا  یلند در رو ره تولن ته ل  مهیها  ب شرر  رلنیره در ل دهند می نشان ها یبرر 

در  شاد لناد شااهد تحاول و ر    ل تباده  نماوده  ل   تهینحو  شا  ها  خود لز فناور  لطالعات به ل ترلتژ 

خاود رل بادقا     هاا    کیر لند تولن تهمنا    رشد ل  ره عالوه بر گونه لند  به ها  خود  بوده شاخص
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ل ا    یضرورت مهیرار در صنع  ب و شدن ر   یهیلفهترون .ندینما  یریمد  یریباالتر  به ن ا   ا

ی نا یب  یپها    کینموده و رمتر بار  یرل تضم خود ن رشد  ا یبا ل تباده لز مزل مهیبها   ره شرر 

ناوده و همانند  ریپذ گذشته لمهان ی نتها   به روش دیجد ا یدر دن گر  مهیب .شد خولهند مولجه نشده

 صنع  لنجاام   یگذشته لها   بر دلن  حاصل لز دلده هیو با ته یصورت علم به دیلفزلماً باها  دهیپد ری ا

 .گردد

به عاارت . باشد یطوالن انیلز مشتر یبعض  ممه  ل   برل نامه مهیصدور ب ندیزمان فر  گرید   و لز

  ل ره گونه شود یم ها نامه مهیصدور ب ندیلطالعات و لرتااطات باعث راه  زمان فر    ور ف  ،گرید

 ۀمیبه خصوص ب نامه مهیصدور ب ندیبودن فر  یلز بازلر رل ره به خاطر طوالن یبخش رود یره لنتظار م

 .گردلند می  باز مهیب  ها به شرر  رنند یصر  نظر م دیمرتاط لز خر یپزشه ناتیعمر و معا

لز بازلر رل ره تا رنون تح  پوش  قرلر  ییها لرتااطات بخ  و لطالعات   ور ف   ریرارگ به

 یلطالعات و لرتااطات بخش   ور ف   ریممه  ل   با به رارگ. دهد یلند، تح  پوش  قرلر م نگرفته

فروش  ۀشاه ه یدلشته باشد ف یهمپوشان یفعل یبا بازلر  نت دیجد   ور لز بازلر جذب شده تو ط ف 

 .مند خولهد شد لطالعات و لرتااطات ب ره   ور شرر  مادر و ف  یخود لز دلن  فن زین اری 

معنا بوده   یبد ها انهیرل   از رهیکخ  یو رشد در پردلزش و ظرف یبانک لطالعات  لفزلرها نرم  یدلیپ

ها  نظام  یره در ل  ل گونه به رنند یل تباده م هپارچهی  ها لز نظام مهیب  ها لز شرر   اریل   ره ب 

   ور ف . شوند یو تهرلر نم شوند یمختل   ازمان به لشترلک گذلشته م  ها حوزه  یها ب دلده

  ها ر اخ یز  یعالوه بر تأم یبازرگان اتیلز تمام عمل یاانیپشت  برل یراربرد منا ا دیلطالعات با

لطالعات و رشد در    ور حاصله در ف   ها شرف یپ. رند یاانیلطالعات پشت   ور ف  ییربنایز

لمهان رل فرلهم ررده ل     یل مهیب  ها و لرتااطات به شرر   ل انهیرل دیبا فنون جد  مشتر   ازگار

به  عیتوز  ها رانال حیصح  یریمد  برل. خود فرلهم رنند انیمشتر  برل  یگزیجا عیتوز  ها ره رانال

نمابر، مرلرز تماس،  ی نت  ها شامل  از و رار عیتوز  ها رانال. میدلر ازین یحیصح  رلهارد ا  ی 

دفاتر خدمات دوف   تال،یجید ونیزیتلو ،یومعم  ها و کیتلب  همرله، ر ار،یفروش    روین

با حرر   عیتوز  ها رانال  یلز ل یلرزش بعض. ل   نترن یو ل اید تگاه خودرار گو ک،یلفهترون

شده  یمعرف  ها رانال.شده ل   شتریب یخدمات ماف ینولح گرید مولرد به  م  یدر بعض گرلن مهیب

تو ط  مهیپوش  ب یۀت   ها فرص   یه تند ره با حبظ بازلر موجود، با لفزل ییها یژگیو  دلرل

رادر فروش با  یدلن  فن  یو لفزل کیبا رفع مولنع بوروررلت نامه مهیراه  زمان صدور ب گذلر، مهیب

ل تباده .  ورند یبه لرمغان م مهیب  ها شرر   برل  برل  دیجد  بازلرها لطالعات   ور ل تباده لز ف 
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  ها نهیهز رند، یشاانه روز فرلهم م یزمان ۀمحصوالت رل در باز ۀلمهان لرلئ لطالعات   ور لز ف 

 (1336رایر  ) .برد یم  یرل لز ب یو فولصل مهان دهد یرل راه  م نامه مهیصدور ب

FMCG دیگر به ویژه لزها   لز بخ برخال  ب یار   -
 .صنع  بیمه تنوع محصوالت رمتر  دلرد، 1

د تیابی به رشد  .بیمه ب یار م م ل   ره بنیان مشتر  خود رل لفزلی  دهندها   برل  شرر ، بنابرلی 

 لی  لمهان رل برل   ن ا فرلهم، پایدلر و لیجاد  ود لزطریق بازلریابی دیجیتال یا  نالی  در تجارت

همچنی  ل تباده لز  ی تم ها  شرر .رند تا م تقیماً به مشتریان بزرگ  نالی  د تر ی پیدل رنند می

به لی  صورت ره به جا  . دلنند می  نالی  رل برل  لهدل  بازلریابی و تالیغاتی خود منا اترها   عامل

بنابرلی ،  .و موثرتر ل   تر لرزلن تالیغاتی  نتی مانند بنر، تالیغات  نالی ها   ل تباده لز گزینه

  .دهد می راه ها  لرت اب بازلر رل برل  شرر ها   ترویج  نالی  هزینهها    ی تم

(Wangechi 2015) 

  :تولن پیشن ادها  زیر رل بیان نمود ها می با توجه به نتایج حاصل لز تجزیه و تحلیل فرضیه

فناور  لطالعات در بیمه مررز    از  لصوفی لبزلرها  رارگروه تخصصی در حوزه پیاده لیتشه .1

 .بیمهها   در شرر   ن  نظارت برح   لجرل به ج  

ها    موزشی در حوزه فناور  لطالعات و لفزلم حضور مدیرلن  یتی شرر   رارگاه ا  برگزلر .2

 بیمه 

  گر مهیب اتیخصوصاً در حوزه عمل ی فناور  لطالعاتلصل  ندهایدر فرل بازنگر فزوم لنجام  .3

ها به  و لفزلم شرر   ل مهیب  ها لز رشته کیمربوط به هر  یلطالعات  ل تاندلردها میتنظ  تالش برل .4

  ن ا  یرعا

 یبرر  گریهدی ازیپوش  ن  ها برل شرر  یل تباده مشترک لز منابع و لمهانات لرتااط یچگونگ .1

 .شود

 .شود  ریگیلطالعات پ  فناورلرتااطات و ها بصورت مدون و من جم لز وزلرت  شرر   تقاضاها .6

  ندهایو پوش  فرل یمیقد  لفزلرها نرم ینیگزیجا  برل دیجدها   برنامه  و لجرل  یفزوم تدو .1

 ید ت

مختل  لز جمله رارت   ها لز رانال سیبا لمهان لرلئه  رو دیجد  لفزلرها نرم   از ادهیو پ یطرلح .3

 رهیهوشمند و غ

                                                                                                                         
1. Fast Moving Consumer Goods 
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  جل  لعتماد و همهار  برلل   بیمهها   ل تارتاپتعامل با  جادینش   مشترک و ل  فزوم برگزلر .2

  ن ا

 و صوت ریتاادل تصو یو حت یهیپ   لفهترون جیلز جمله ترو از   فرهنگها   پروژه  لجرل .11

بر  یمثات ری اده و زود بازده تأثها   ره پروژه  تو عه به نحوها   برنامه  در لجرل  بند  یلوفو .11

 .جل  باور راررنان بگذلرد

صدور درگاه  ندیدر فر  عیت ر  برل  گر مهیب هپارچهی  ها  تمیصدور   رع  لرلئه خدمات  .12

 .وب قابل لرلئه ل   قیره لز طر ییها نامه مهیلرلئه ب  برل انیخدمات مشتر

 :منابع و ماخذ
لطالعات و لرتااطات در نظام  الم ،   تأثیر فناور یبرر (. 1323) هیم د ،یمحمود و رحمت ،بلوچ .1
 ازمان   یمررز هما -ت رلن ، یدر عصر نو عیصنا یو م ند   یریمد یلفملل  یرنبرلنس ب  یدوم

 .لفارز  ی رو  یشرر  هما ،یصنعت  یریمد

 مهیصنع  ب از   و  زلد از   ینق  خصوص(. 1321) دیلمانلو و لمانلو،  ع یعل الد؛یم. فر یحاتم .2
مررز  ، مافز ،یو لقتصاد مقاومت  یریمد یلفملل  ی حاد جامعه، رنبرلنس ب  ینبوک  ن در ب  یبر ضر

 (.متانا) رلنیل  ینو  تو عه  موزش ا

 هردیبا ل تباده لز رو رلنیعمر در ل مهینبوک ب  یضر یبرر (. 1321)لرار  ، عماد و قنار ،یرامرلن .3
و   مررز ل ترلتژ رلز،یش ،رلنیدر ل ی تمی  هردیرو یرنبرلنس مل  ینخ ت ها،  تمی  ییایپو لینحل

 .تو عه علوم

روزنامه دنیا  ، عمرها   نق  فناور  لطالعات و لرتااطات در تو عه بیمه( 1336)رایر ، ب م   .4

 (1411)لقتصاد شماره 

محمدجولد  ، دریو ح یپورطافا یحاج یبلاان لباد؛ عل  ش  بو محمد مور؛یت ،بلاان  باد  محمد .1

  یلوف ،یو لجتماع  لطالعات و لرتااطات در لرتقاء  الم  فرد  تأثیر فناور زلنیم یبرر (. 1321)
 .لطالعات و لرتقا  الم   لطالعات و لرتقاء  الم ، ت رلن، لنجم  فناور  فناور  یهما

لطالعات و   فناور ICTرارگیر  لبزلر  تأثیر به یبرر (. 1323) یقا معل ،ییو بازل  ایپر. مصلح .6
و  یمل  یهما  یهمیو    یب ،گذلر  عمر و  رمایهها   مهیب دیبه خر لیتما  یدر لفزل( لرتااطات

 .مهیو تو عه، ت رلن، پژوهشهده ب مهیب یلفملل  یب  یهما  یهبتم
7. Coviello, A.,. (2017 The impact of ICT in the insurance industry: the role of 

Customer Relationship Management. In Enhancing CBRNE Safety & Security: 

Proceedings of the SICC 2017 Conference (pp. 299-306). Springer, Cham. 
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 331 

 تأثیر استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایران

 استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایرانتأثیر 

 
3چیم  محمدنژلدبانه   2لورین  لفروزرالردهی   1لمیرتیمور پاینده

 

 

 چکیده

لی  . رنند ها  بیمه خدمات مافی منحصر به فرد  در ج   رشد و تو عه هر لقتصاد لرلئه می شرر 

خ ارت، موج  تامی   تیه و لطمینان عنولن لبزلر لنتقال ری ک و پردلخ   بهخدمات مافی تخصصی 

بنابرلی  نیاز ل   ره عولمل . شودگذلر، موج  رشد لقتصاد  رشورها می لفرلد و در نق  ن اد  رمایه

در رشورها  با ضری  نبوک بیمه پایی ، شنا ایی شده و در خصوص تقوی  عولمل   مؤثر بر تو عه

صنع  بیمه رشور به عنولن یهی لز لجزل  . رت پذیرد، لقدلمات الزم صو  فزلینده و رفع عولمل راهنده

تدریج نق  و جایگاه خود رل در فرلیند رشد و تو عه لقتصاد  پیدل نموده، لما  م م بازلرها  مافی، به

تحقیق حاضر  عی نموده تا نق  . ل  ل    برل  رشد  ریع، نیاز به توجه بیشتر م هوفی   یا تگذلر بیمه

تأثیر متغیرها  نو ور  فذل به برر ی . ی  نبوک بیمه در لیرلن رل برر ی نمایدل ترلتژ  نو ور  بر ضر

 .محصول، نو ور  بازلر، نو ور  فناور  و نو ور  فرلیند بر ضری  نبوک بیمه پردلخته شده ل  

برل  . باشند  شده در بورس لورلق ب ادلر ت رلن می ها  بیمه پذیرفته شرر  جامعه  مار  لی  تحقیق،

دهد ره بی  هر چ ار   نشان می نتایج. رلبطه بی  متغیرها لز معادالت  اختار  ل تباده شده ل   برر ی

 .وجود دلردمتغیر م تقل و ضری  نبوک بیمه به عنولن متغیر ولب ته، لرتااط مثا  و معنی دلر  

 ضری  نبوک بیمه، معادالت  اختار ، ل ترلتژ  نو ور  :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
    amirtpayandeh@gmail.com  عضو هیات علمی دلنشگاه ش ید ب شتی،. 1

 oafruz@gmail.comلرچوئر و رئیس لدلره ری ک و لرچوئر  بیمه رلز   رارشناس لرشد  مار بیمه دلنشگاه ش ید ب شتی،  . 2

 chiman.m.nejad@gmail.comرارشناس لرشد  مار بیمه دلنشگاه ش ید ب شتی،  -لرچوئر و رارشناس زندگی بیمه تجارت نو. 3
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 332 

 مقدمه 

در لی  فصل نگاهی به  .ل   لیرلننق  ل ترلتژ  نو ور  بر نبوک بیمه در  بر رو تمررز لی  مطافعه 

 .لندلزیم می لیرلنل  و محلی لز نبوک بیمه و صنع  بیمه در  لندلز ج انی، منطقه چشم

ی تولنای .رنند ها  بیمه خدمات مافی منحصر به فرد برل  رشد و تو عه هر لقتصاد لرلئه می شرر 

لرزش برل   وبرل  لیجاد  ود  شرر  بیمهها  بیمه برل  پوش  ری ک در لقتصاد به ظرفی   شرر 

نعمتی برل  تو عه لقتصاد   ،یافته در حقیق ، یک صنع  بیمه تو عه .ب تگی دلرد ،  امدلرلن خود

 .(2112 .چاروماتی)رند  فرلهم می رل ل   چرل ره بودجه بلند مدت برل  تو عه زیر اخ  هر لقتصاد

. پور )رشور وجود دلرد ل   تو عه و پوش  بیمه میزلنهما تگی مثا  بی  دهد ره ها نشان میبرر ی

به طور  ور  در ب یار  لز لقتصادها ه تند نو ور  مررز رشد و ب ره  ل ترلتژ  م هله رهلی   . (2111

ره بیمه بی  لز هزلر  ال در رغم لی  حقیق   علی. (2113. ریرلرا و همهارلن)ل    گ ترده تایید شده

بلهه در  لیرلنبیمه نه تن ا در  ضری  نبوکل  ، هنوز لی  ولقعی  وجود دلرد ره   رل ر ج ان لنجام شده

کرر ل   ره   م صنع  بیمه به لقتصاد همچنان  شایان (2112. ل رو)  رل ر ج ان خیلی پایی  ل  

 لیرلنرم ل   و بنابرلی  لی  مطافعه با هد  شنا ایی نق  ل ترلتژ  نو ور  بر نبوک بیمه در 

 .گرفته ل   صورت

در همی   ال متو ط . بوده ل  % 6.13، 2111دهد ره ضری  نبود بیمه ج انی در  ال  مار نشان می

، لفریقا %1.62،   یا %1.11، لمریها  شمافی %6.41، لروپا %3.6 مریها  التی  ضری  نبوک بیمه در 

در بی  % 2.23لیرلن با ضری  نبود . (2113.  یگما،  وییس ر )بوده ل   % 1.62و لقیانو یه % 2.26

% 3.61،لمارلت با % 11.1، رره جنوبی با %3.12رل دلرد ره در مقای ه با ژلپ  با  11رشورها  ج ان رتاه 

 .(2113.  یگما،  وییس ر )ضری  نبوک رمتر  دلرد % 3.62و هند با 

در مطافعه خود در مورد تأثیر لنولع نو ور  بر عملهرد شرر ، دریافتند  (2111. جاندلیا و همهارلن)

ره نو ور  یهی لز لبزلرها  ل ا ی رشد برل  ورود به بازلرها  جدید و لفزلی    م بازلر موجود و 

با یک مزی  رقابتی، شررت ا با لنگیزه لفزلی  رقاب  در بازلرها  ج انی، لهمی  . ل   تأمی  شرر 

لند و لی  عامل ها با  رع  در حال تغییر و رقاب  شدید ج انیرنند، زیرل فناور نو ور  رل درک می

بنابرلی ، نو ور  به . شوندبه  رع  باعث راه  لرزش لفزوده محصوالت و خدمات موجود می

یل مختلبی لز جمله لعمال فر یندها  توفید  بیشتر، عملهرد ب تر در بازلر، ج تجو  ش رت مثا  دال

ها  شرر  رل تشهیل در بی  مشتریان و در نتیجه ر   مزی  رقابتی پایدلر، مؤفبه ضرور  ل ترلتژ 

ود، شلظ ار دلش  ره هنگامی ره جریان نو ور  رم رنگ یا حذ  می (2113. متهافبی). دهدمی
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بنابرلی ، نو ور  در لیجاد . ریزد می  اختار لقتصاد  بنگاه ا در وضعیتی غیرفعال و با رشد لندک فرو

فاگربرگ و )مطافعه . تباوت عملهرد و رقاب  بی  شررت ا، مناطق و حتی رشورها نق  ب زلیی دلرد

، لز بازده و در مد یافته ن ا  به رشورها  رم تو عه نشان دلد ره رشورها  تو عه (2114. همهارلن

ها رل با قاطعی  و هایی ره نو ور ها حاری لز  ن ل   ره شرر گزلرش. باالتر  برخوردلرند

ند، دلرل  رارمندلن ولجد شرلیط ب تر  ه تند و حقوق باالتر  پردلخ  ل رع  بیشتر  تو عه دلده

ها بر در حقیق ، تأثیرلت نو ور . دهندها  مبیدتر  برل  رارمندلن خود لرلئه میرنند و برنامهمی

ل  لز فروش،   م بازلر و  ود ور  در ب ره ور  و رار یی متباوت عملهرد شرر  در طی  گ ترده

به برر ی رلبطه بی  عملهرد شررت ا و  شنایی  (2114 ،مهادلم و همهارلن). (OECD, 2005) ل  

ها برل  د تیابی به مزی  ها به نو ور بنگاه ن ا دریافتند ره تمایل .  ن با نو ور  و تحقیق پردلختند

 .ها  رقابتی برخوردلر ل  رقابتی، لز لهمی  حیاتی در محیط

ها و ثا  لخترلعات لصلی رل در لقدلمات مختل  عملهرد شررت ا لز جمله تأثیر نو ور  (2112.  یاا)

رلت م تقیم مشاهده تأثی. ها برر ی ررد وددهی ح ابدلر ، نرخ بازده   ام بورس و رشد شرر 

ها به لحتمال زیاد غیرم تقیم ها بر عملهرد شرر  ن اتاً لندک ل   و مزلیا  نو ور شده لز نو ور 

شود، نو ور  با توفید یک موقعی  ب تر در بازلر ره منجر به مزی  رقابتی و عملهرد برتر می. ل  

تعدلد زیاد  لز مطافعات . (2111. هارلنجاندلیا و هم)گذلرد تأثیر قابل توج ی در عملهرد شررت ا می

دهد و منجر به لفزلی  عملهرد شرر  با تمررز بر رلبطه نو ور  و عملهرد، لرزیابی مثا  رل لرلئه می

ها و ب یار  لز لی  تحقیقات رم و بی  لرتااط مثا  بی  نو ور . (2111 ،گاورل و همهارلن)شود می

دهنده پیوند منبی یا  برخی لز مطافعات نیز وجود دلرد ره نشانگیرند، لما عملهرد شرر  رل در بر می

 . (2112 ،لوگیلو)لصالً پیوند  نی   

 درصد 2.23 برلبر رشور بیمه نبوک ضری  میزلن ،1326  ال برل اس  افنامه  مار  صنع  بیمه در

  رلنه  بیمه حق شاخص همچنی  .ل   درصد  برخوردلر 1.2 رشد لز 1324  ال به ن ا  ره بوده

 میزلن متو ط طور به ره ر دریال می میلیون 4.1 حدودل به )رشور جمعی  به توفید  بیمه حق ن ا (

 .دهدمی نشان صنع  لی  به پردلخ  در رل لیرلنی نبر هر مشارر 

  13.2حدود قال  ال به ن ا  رشد درصد 2.2 حدود با نیز 1326  ال در صادره ها نامه بیمه تعدلد

 .بوده ل   فقره میلیون
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 اهداف تحقیق
 .هد  رلی لی  مطافعه، لرزیابی نق  ل ترلتژ  نو ور  در نبوک بیمه در لیرلن ل  

 اهداف خاص 

 ل ترلتژ  نو ور  محصول بر نبوک بیمه در لیرلن تاثیر مثا  و معنادلر  دلرد .1

 ل ترلتژ  نو ور  بازلر بر نبوک بیمه در لیرلن تاثیر مثا  و معنادلر  دلرد .2

 ل ترلتژ  نو ور  فناور  بر نبوک بیمه در لیرلن تاثیر مثا  و معنادلر  دلرد .3

 ل ترلتژ  نو ور  فرلیند بر نبوک بیمه در لیرلن تاثیر مثا  و معنادلر  دلرد .4

  تحقیق فرضیات

 .ندارد ایران درها  بیمه نفوذ در نقشی هیچ محصول نوآوری استراتژی      

 .ندارد ایران درها  بیمه نفوذ در نقشی هیچ بازار نوآوری استراتژی  :    

 .ندارد ایران درها  بیمه نفوذ در نقشی هیچ فناوری نوآوری استراتژی     

 .ندارد ایران درها  بیمه نفوذ در نقشی هیچ فرایند نوآوری استراتژی      

 اهمیت مطالعه
بیمه در مورد عملهرد صنع  در رلبطه با لی  مطافعه ممه  ل   بینشی رل در مورد مدیری  شررت ا  

 همچنی  لی  لمهان رل به  ن ا. لقتصاد و نحوه عملهرد شررت ا   ن ا در رلبطه با صنع  فرلهم رند

ل ترلتژیک خود ها   دهد تا متغیرهایی رل ره بیشتری  پیشرف  رل در تقوی  نبوک بیمه دلرند در برنامه می

لختصاص ل   لجرل   ن به منظور د تیابی به ضری  نبوک بیشتر بیمهبگنجانند و منابع بیشتر  رل برل  

لی  مطافعه برل   یا   گذلرلن با لرزش خولهد بود زیرل ممه  ل   درک خوبی لز نق  . دهند

 لطالعات حاصل لز لی  مطافعه، ن اد نظارتی رل قادر. ل ترلتژ  نو ور  در ضری  نبوک بیمه دلشته باشند

 .رل برل  د تیابی به رشد بیشتر لرلئه دهدهایی  و برنامه ازد ره چارچوب  می

ها   لی  تحقیق برل  رارگزلرلن بیمه و رارگزلرلنی ره به عنولن ول طه بی  مشتر  و شرر ها   یافته

. رنند قابل توجه ل  ، زیرل ممه  ل   عملهرد  ن ا رل در رلبطه با صنع  ب تر رند می بیمه عمل

پردلخ  شده تو ط شررت ا ها   دگان بیمه در مد خود رل لز رارمزدها رارگزلرلن بیمه و نماین

. رنند بنابرلی  تغییر در ضری  نبوک باید بر  ود ور  و در مد حاصل لز  ن ا تأثیر بگذلرد می دریاف 

 . لی  مطافعه ممه  ل    ن ا رل قادر به درک ب تر صنع  بیمه نمایدها   یافته
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 دامنه مطالعه
میلیون  31لیرلن با جمعیتی بافغ بر . رو  شررت ا  بیمه فعال در لیرلن لنجام شده ل   لی  تحقیق بر

 به دوفتی بیمه شرر  نق  تن ا در لیرلن بیمه :بر مشتمل)شرر   32  بیمه شررت ا  تعدلد نبر،ره

  امان، د ، مل ،  ینا، رار فری ، رلز ، پار یان، دلنا، لفارز،   یا، :غیردوفتی بیمه شرر  22 همرله

  رمد، تجارت نو و حهم  صاا در و تعاون  رمان، خاورمیانه، ما، روثر، می  ، معلم، پا ارگاد، نوی ،

 متقابل و   مار  ری ، متقابل معی ، لیرلن لمید، حافظ، :غیردوفتی بیمه شرر  6 و لصلی  رزمی 

( لیرلنیان لتهایی و لمی  لتهایی شرر  بیمه 2 نیز و لقتصاد  ویژه و  زلد مناطق در قشم متحد لطمینان

 .ثا  شده ل  

 محدودیت مطالعه
 :ب یار  روبرو بود ره شامل مولرد زیر ل  ها   لی  تحقیق با چاف 

 یا   محرمانه بودن  ازمان ره برخی لز پا خ دهندگان رل لز دلدن لطالعات لز طریق پر شنامه 

 .رندمحروم می

زیرل برخی لز م ائل به در تی درک لند  در تی تهمیل نهرده برخی لز پا خ دهندگان پر شنامه رل به

همچنی  پا خ نامنا   به  ولالت یهی لز مشهالت پر شنامه بود ره لی  موضوع با لرتااط . نشده ل  

برل  لطمینان . موضوعاتی ره درک نشده بود لنجام گردید از   مدلوم با مخاط  لصالح شدو شبا 

ها  مدلوم لنجام ها به پا خ دهنده گان لر ال شد و پیگیر لز پر شنامهلز  رع  باال  پا خ، برخی 

 . شد

 چارچوب نظری 

 تئوری بازاریابی

تو ط فیلیپ راتلر لنجام شد و بیان ررد ره بازلریابی یک فر یند لجتماعی و  1261لی  تهور  در  ال 

با لرزش با دیگرلن  نچه ره  با لیجاد، لرلئه و ماادفه محصوالتها  مدیریتی ل   ره لفرلد و گروه

، بازلریابی بخ  ل ا ی (1261. راتلر)به گبته . (2111. راتلر و رلر) ورند  می خولهند رل بد   می

لقتصاد بوده و تقاضا رل نه تن ا تح  تاثیر قیم ، بلهه با ل تباده لز تالیغات، لرتقاء فروش، نیرو  فروش 

 .دهدخرده فروشان و عمده فروشان تح  تاثیر قرلر میمختلبی مانند عولمل، ها   م تقیم و ول طه

ها و عالیق بازلرها  هد  و د تیابی به نتایج مطلوب به وظیبه بازلریابی  ازمان تعیی  نیازها، خول ته

 .شود می ل  ره رفاه مصر  رننده یا جامعه رل حبظ و یا تقوی طور مؤثرتر لز رقاا  ، به گونه
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. (2111. راتلر و رلر)ها  مصر  رننده و رفاه جامعه مرتاط ل   خول تهلنگیزه  ود ور  با رضای  

راتلر، برل  بازلریابی مؤثر، معتقد ل   ره هد  بازلریابی لز لفزلی  رفاه مصر  رننده باید در قل  

 ازمان ا برل  تمایز خود در حوزه خدمات و . ل ترلتژ  شرر  قرلر بگیرد و تو ط شرر  عملی شود

ها  موفق به شدت بر  ازمان. رنندک بازلر، لز فحاظ ل ترلتژیهی با یهدیگر رقاب  میریبی  در ی

ها  پادلش برل  ،  یا   پر نل و  ی تم، فناور در لفرلد گذلر   رمایهرو  لفگو  خدمات با 

ریبی  تولند تأثیر م تقیمی بر لی  م هله به دفیل لینهه رفتار رارمندلن می. راررنان خود تمررز دلرند

 .(1211. راتی)خدمات بگذلرد، ب یار م م ل   

شود،  افیان زیاد  تو ط بازلریابان  می ره بعنولن لبزلر  میخته بازلریابی شناخته 4Pقانون بازلریابی 

و تو ط جروم مک  1261لی  قانون در  ال . گیرد می مختل  در لقصی نقاط ج ان مورد ل تباده قرلر

، (Product)رند ره رو  چ ار عنصر محصول می لفرلد رل تشویق 4Pقانون . رارتی  اخته شد

لی  عناصر . تمررز نمایند( Promotion)ل تو عهها   و فعافی ( Place)، مهان عرضه(Price)قیم 

ویل ون ) تولنند برنامه بازلریابی خوب رل با ل تباده لز ترری   ن ا و متغیرها  منا   دیگر ت یه رنندمی

. ل  ها  بازلریابی شرر  از   ل  لز لبزلرهایی برل  ب ینه فقط زیرمجموعه 4Pلی  .(2112. و همهارلن

در بازلریابی مطرح شد ره  (1231. بومز و بیتنر)در طول  اف ا  لخیر مدف ا تو عه پیدل رردند و تبهر 

، (People)مردم: جروم مک رارتی  ه عنصر م م دیگر رل نیز لضافه ررد 4Pبه قانون 

لی  . بازلریابی رل لیجاد ررد 7Pره بدی  صورت ( Physical)و شولهد بدنی( Processes)فر یندها

مورد ها    یک پیشن اد جدید به بازلر و یا لمتحان رردن ل ترلتژ  بازلریابی شرر  مدل در ج   لرلئه

 . گیرد می ل تباده قرلر

: شودو موضوع متمایز در نظر گرفته مینو ور  محصول و نو ور  در بازلریابی معموالً به عنولن د

دلنشمندلن بازلریابی تمایل دلرند طاق  نچه دلده شده ل   نو ور  محصول رل بد    ورند و به هیچ 

رنند در نو ور  محصول نااشند، در حافی ره لقتصاددلنان تصور می گذلر   رمایهوجه نگرلن تصمیم 

- ن به د   مصر  رنندگان مورد ل تباده قرلر میهر نو ور ، م تقل لز تالشی ره برل  ر اندن 

 .(1226. برد و ل ینگ وود).   گیرد محصول موفقی   میز  ل  

: گذلردها  بازلریابی تأثیر میچندی  عامل بر تصمیمات بنگاه ا در مورد نو ور  محصول و نو ور  

لندلزه بازلر و تغییرلت محیطی لز لی  و  الیق مشتریان، تعدلد و پیشرف  رقاا و ها  میزلن تغییر خول ته

نو ور  بازلریابی با تغییر کلئقه مشتریان و تعدلد و پیشرف  . (1221. بی  و همهارلن)باشند  می جمله

لندلزه بازلر تأثیر مثا  و ب یار . یابدیابد در حافی ره با لفزلی  لندلزه بازلر لفزلی  میرقاا راه  می
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بزرگی در ها   در  اف ا  لخیر پیشرف . ل  معرفی محصول جدید دلردچشمگیر  بر تمایل شررت ا بر

ها و  در لی  میان با توجه به شدت رقاب ،  رع  من وخ شدن فناور . شررت ا صورت گرفته ل  

. تغییر خول ته مشتریان، تو عه محصول جدید مورد توجه ب یار  لز لندیشمندلن قرلر گرفته ل  

تو عه . ید  عالوه بر عدم لطمینان و تغییرلت پیو ته روبه رو ه تندلمروزه شررت ا با رقاب  شد

نی  ، بلهه نیازمند تو عه محصوالت جدید برل  تامی  ها  محصوالت دیگر ضام  موفقی  شرر 

لثربخ  و رارل ه تند به طوریهه لیجاد محصوالت جدید، تغییر قولنی  رقاب  ل   نیازها  بازلر به گونه

 .ازها  جدید مشتریان، تادیل به لمر  حیاتی شده ل  و بر ورده رردن نی

ها  لند ره شرر دهد ره لرثر پا خ دهندگان بیان ررده می نتایج بد    مده در لی  تحقیق نیز نشان

مولفق  (1261. راتلر) ن ا در پنج  ال گذشته محصوالت جدید  رل توفید ررده ل  ، ره با لظ ارلت 

، نق  ل ترلتژ  نو ور  محصول در نبوک بیمه در ا هد  خاص شماره دولز لی  رو لی  تهور  ب. ل  

 .لیرلن مرتاط ل  

 تئوری مبتنی بر منابع

لی  تهور  .  (1212. پنروس)ها  برج ته در مطافعه نو ور ، تهور  ماتنی بر منابع ل   لز جمله تهور 

 ازمان بوده و ظرفی  یک شرر  برل  دلرد ره  مزی  رقابتی ناشی لز منابع  ازمانی و قابلی  بیان می

بنگاه لقتصاد  به عنولن یک مجموعه منابع هماهنگ ل   ره تولنایی  ن در . رندنو ور  رل تعیی  می

ها شرر . (1221. تیس و همهارلن)ب ره بردلر  لز منابع، مزی  رقابتی پایدلر در نظر گرفته شده ل   

ود و نامش ود ره نادر، با لرزش و پایدلر ه تند، مزی  رقابتی ها  مش ها  منحصر به فرد دلرلییلز ب ته

-هایی ره به طور نیمه دلئمی به یک شرر  متصل میدلرلیی: منابع شرر  عاارتند لز. رنندر   می

. لرن   و یانگ)باشند ها  لن انی، لجتماعی، فناور ، دلن ، ج می و مافی میشوند و شامل دلرلیی

2114). 

تولند برل  گ ترش ظرفی  یک شرر  ها یا منابع یک شرر  ل   و میم متری  ب ته منابع مافی لز

ها  نو ورلنه به ویژه تحقیق و تو عه مورد ل تباده قرلر گیرد در حافی ره برل  حمای  لز فعافی 

منابع مافی دلخلی بیشتر لز . رماود منابع مافی ممه  ل   به عنولن مانعی برل  نو ور  عمل رند

 .(2111. یانگ)رند ها  تحقیق و تو عه رمک میها  خارجی به فعافی قصندو

دلن ، . (2113. ویهالند و شبرد)، منابع دلن  بنیان ل   یهی دیگر لز منابع لصلی برل  رقاب  شرر 

، تحول تولند برل  د تهار رند و میها  نو ور  رل ت  یل میو ب ره بردلر  لز فرص ها  رش  لیده

، ؛ رایا و پاتون 2113، گیلارت و همهارلن)منابع دیگر برل  رقاب  در بازلر ل تباده شود  و تو عه
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دهد تا ماهی  و پتان یل تغییرلت در محیط و منا   بودن لقدلمات ها لجازه میدلن  به بنگاه(. 2112

ل  برل  لنااش  و تو عه منابع دیگر شرر  فرلهم  بینی نموده و پایه ل ترلتژیک رل به طور دقیق پی 

لی  منابع شامل دلن  لیجاد شده تو ط شرر  و ر   شده تو ط . (2113 ،رلیس و همهارلن)نمایند 

، تعدلد باال  رارمندلن ولجد شرلیط با م ارت و دلن  پیشرفته. شرر  لز منابع دیگر دلن  ل  

دیدگاه ماتنی بر (. 2111، ویجیایارومار و تمیزشلولن)د دهتولنایی نو ور  یک شرر  رل لفزلی  می

ها و نو ور  و چگونگی تأثیرگذلر  منابع بر تولنایی شرر  برل  نو ور   منابع بر پیوند بی  منابع بنگاه

 (2111 ،مافیک)متمررز شده ل   تا لز لی  منابع ل تباده نماید 

ها   نبوک بیمه نق  موثر  دلشته و بنابرلی  شرر لز لینرو ل ترلتژ  نو ور  بازلریابی در لفزلی  ضری

 .باید منابع قابل توج ی برل  بازلریابی لختصاص دهند

 تئوری انتشار نوآوری
لنجام شد و در پی توضیح چگونگی و چرلیی لنتشار  1262لنتشار نو ور  تو ط لورت رلجرز در  ال 

لنتشار فرلیند  ل   ره بو یله  ن یک نو ور  رند ره رلجرز ل تدالل می. لیده و فناور  جدید ل  

رلجرز در . (1262 ،رلجرز)شود رنندگان در یک  ی تم لجتماعی برقرلر می به مرور زمان بی  شرر 

نو ور  فرد ، : گذلردرند ره چ ار عنصر لصلی بر گ ترش لیده جدید تأثیر میلدلمه لدعا می

و لی  روند به شدت به  رمایه لن انی متهی ل    ها  لرتااطی، زمان و یک  ی تم لجتماعی رانال

 . نو ور  باید به طور گ ترده لتخاک شود تا بتولند خود رل حبظ رند. (1233 ،رلجرز)

ها  نو ور  در تعیی  نحوه لنتشار  ن و میزلن پذیرش  ن لز لهمی  رند ره ویژگیرلجرز ل تدالل می

یک : دهدل تا رلجرز دو مؤفبه رل مورد توجه قرلر میدر لی  ر. (1221 ،رلجرز)زیاد  برخوردلر ل   

رند لفزلر  ره متشهل لز لبزلر  ل   ره ف   ور  رل به عنولن یک ج م فیزیهی مظ ر می جناه  خ 

به عقیده رلجرز پنج ویژگی م م یک . و یک جناه نرم لفزلر  ره شامل پایگاه لطالعاتی لی  لبزلر ل  

گذلرد شامل مزی  ن ای،  ازگار ، پیچیدگی، قابلی   زمای  و تأثیر مینو ور  ره بر لنتشار  ن 

 .مشاهده ل  

و ل تاندلرد از  عدم قطعی  رل راه  دلده و تأثیرلت  از   ها  عاد  در رلبطه با صنع  بیمه، روش

نشان دلد ره ل تاندلردها   (1221 ،دیوید). رنند ره  ود ور  رل لفزلی  دهدشاهه لیجاب می

در صنع  بیمه نیز ممه  ل   در بخشی . ر  عاملی ل   ره لحتماالً به نبع لنتشار نو ور  ل   ازگا

دهد ره نشان می (2111 ،لحمد و همهارلن) به نقل لز (1221 ،رلجرز). ها ری ک راه  یابدلز بخ 

لفتد و به جا  یک مدل خطی تقریااً در همه مولرد، میزلن قابل توج ی لز لخترلع مجدد لتباق می
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ها نشان دلد ره نو ور  در ف   در لی  مطافعه، یافته. لرتااطات، یک مدل همگرل وجود خولهد دلش 

 ،نابل)همچنی  در رل تا  نظریه لنتشار، رلجرز . نماید ور  به لفزلی  ضری  نبوک بیمه رمک می

لز  ن برل  رشد و تو عه  ازمانی  رند ره نو ور  تهنوفوژیهی و میزلن ل تبادهلدعا می (2112

 ور  نق  م می  بنابرلی  فرضیه شماره  ه، نق  ل ترلتژ  نو ور  در ف .   ب یار م می ل   م هله

 .درلفزلی  نبوک بیمه دلرد

 تئوری تکاملی تغییرات اقتصادی
ور  بر لی  ته. (1261. نیل ون)مدت و مترقی ل    لی  نظریه مربوط به فر یندها  تغییر طوالنی 

ها و صنع  به تغییر شرلیط بازلر، رشد لقتصاد  و ها  مختل  تغییر لقتصاد  و پا خ شرر  جناه

نل   تو عه لقتصاد  رل یک فرلیند تهاملی و یادگیر  فناور  رل . رقاب  لز طریق نو ور  تمررز دلرد

با پیشرف  یادگیر  ف   رند ره تن ا یک تهور  تهاملی متنا   ره لو ل تدالل می. دید در مررز  ن می

رند ره باید تغییرلت لقتصاد  بلندمدت لی  دیدگاه لیجاب می.  ور  شناخته شده ل  ، منا   ل  

ها در ل تباده و  اختارها  ن اد  ره لز  ن ا حمای  و تنظیم  ور  رل به معنا  تحول همزمان ف 

پیشرف  تهنوفوژ  و  (2113 ،نیل ون)طاق گبته . (2111 ،مازوفنی و نیل ون)رنند، درک ررد  می

تحلیل و نقد روند  و نظریه تهاملی برل  تجزیه 2 .لند نو ور  نیروها، محرک لصلی رشد لقتصاد رالن

 . (2111 ،لیولنز)شود ل ترلتژیک نو ور  فر یند ل تباده می
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 :چارچوب مفهومی مدل

 
 

 روش پژوهش

 Smart PLSلفزلر نرم رمک به   اختار معادالت مدل لز پردلز  دلده ج  مقافه  یل تنااط بخ  در

 معادالت مدل ره ل   حیتوض به الزم. ل   شده پردلخته قیتحقها  هیفرض  زمون و مدلی برر  به 

پن ان ها   متغیر با م یر تحلیل ل اس بر و علی  دلدن نشان هد  با متغیره چند روش یک  اختار 

 فرلولن راربرد متغیره چندها   پردلز  دلده برل  لجتماعی و رفتار  علوم در لخیرل ره ل   ( ازه)

 (.2112رینگوهو، و دوالند مک) ل   یافته

 نوآوري محصول

 سیاست نوآوری محصول جدید 

 ای جدید محصول بیمه 

 ثبت اختراعات 

 R&D 
 جلسات مدیریتی 

 نوآوري بازار
 ای ظهور  بازارهای جدید بیمه 

 خلق کانال های جدید بازار 

 بودجه بازاریابی 

 ارزیابی رضایت مندي مشتري 

 ضریب نفوذ بیمه

 ساالنه بیمه حق 
 نوآوري در تکنولوژي

 پلتفرم موبایل 

پلتفرم شبکه های اجتماعی 

    گزارشات آنالین 

   کسب اطالعات یکپارچه بیمه 

 اي

 نوآوري در فرآیند
قیمت 

  نوآوری در فرایند 

 نوآوری در فرآیند نقشه راه 

ها بیمه تغییر در حق 
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 تأثیر استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایران

 تالمدف از  معاد روش و هما تگی ها  طرح نوع لز و توصیبی نوع لز حاضر پژوه  روش

PLS و  Spss20نرم لفزلر  لزها  دلده تجزیه و تحلیل ج  . ل    اختار 
1
 PLS ل   شده ل تباده 

رینگل و )تو ط  ره ل   جزئی مجذورلت حدلقل  اختار  معادالت مدف از  برل  مبید نرم لفزلر 

یهی لز دالیل محاوبی  لی  روش، عدم نیاز به ل تباده لز حجم  .ل   شده طرلحی (2111 ،همهارلن

 ال  ابقه  1جامعه  مار  لی  پژوه  رلیه مدیرلن و رارشنا ان باال  . باال  نمونه در پژوه  ل  

 .باشند می بیمهها   رار در شرر 
 

 گیری نمونه و روش نمونه

 ،بررلر  و همهارلن)تو ط  PLSیهی لز قولعد شناخته شده برل  تعیی  حدلقل نمونه الزم در روش 

دلرندره حدلقل حجم نمونه الزم برل  ل تباده لز  می لی  نوی ندگان لظ ار. لرلئه شده ل   (1221

 :، برلبر ل   با بزرگتری  مقدلر حاصل لز دو قاعدهPLSروش 

ها   ره دلرل  بیشتری  شاخص در میان مدلل   گیر  لندلزهمدل ها   ضرب در تعدلد شاخص 11 (1

 .ل   11مدل لصلی پژوه  ل  ، ره در لی  پژوه   گیر  لندلزه

 ضرب در بیشتری  رولبط موجود در بخ   اختار  مدل لصلی پژوه  ره به یک متغیر مربوط 11 (2

 .ل   41شوند ره در لی  پژوه   می

 11رامال تصادفی و لز بی   گیر  روش نمونه. نبر باشد 11حقیق باید باال  بنابرلی  لندلزه نمونه در لی  ت

مورد تهمیل و لر ال  64مورد پر شنامه،  111شرر  بیمه لنتخاب شده ل   ره بعد لز پخ  و لر ال 

 .گردید

 :باشد می دهندگان به شهل کیل لطالعات مربوط به  مار توصیبی پا خ

 41همچنی  . درصد  نان زن ه تند 41دهندگان مرد و  درصد پا خ 12دهد ره ها نشان می برر ی

 1درصد در ری ک و لرچوئر ،  11درصد در بازلریابی،  21دهندگان در دپارتمان فنی،  درصد پا خ

درصد  11نیز  .باشند می درصد در فناور  لطالعات مشغول به فعافی  4درصد در بخ  مافی و 

درصد دلرل  مدرک  12درصد مدرک فوق فی انس و  13دهندگان دلرل  مدرک درتر ،  پا خ

 .فی انس بودند

 .به همرله تعدلد  ولالت  ن در لدلمه  ورده شده ل  ( ها ازه)جدول تعدلد متغیرها  پن ان 

 

 

                                                                                                                         
1. Partial Least Squares 
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 تعداد متغیرهای پنهان و تعداد سواالت .8جدول شماره 

 سواالت نوع متغیر متغیر پنهان

 1 تا 1 ولالت  م تقل نو ور  محصول

 11تا  6 ولالت  م تقل نو ور  بازلر

 14تا  11 ولالت م تقل نو ور  فناور 

 11تا  11 ولالت  م تقل نو ور  فر یند

 21تا  13 ولالت  ولب ته ضری  نبوک بیمه

 

 گیری های اندازهمعیارهای ارزیابی برازش بخش مدل

 بررسی پایایی -سنجش بارهای عاملی مدل -الف

شوند ره  می یک  ازه با  ن  ازه محا اهها   طریق محا اه مقدلر هما تگی شاخصبارها  عاملی لز 

، موید لی   مطل  ل   ره (1233. ریولرد و ها )شود  1.1لگر لی  مقدلر برلبر و یا بیشتر لز مقدلر 

 ن  ازه بیشتر بوده و پایایی در  گیر  لندلزه ن لز ولریانس خطا  ها   ولریانس بی   ازه و شاخص

باشد  ولل یا  1.1قابل قاول ل  ، در مولرد  ره میزلن بار عاملی رمتر لز  گیر  لندلزهرد  ن مدل مو

ها  دهد ره در تمامی مولرد بی   ازه می نمودلر زیر نشان. شود می شاخص مربوطه لز مدل حذ 

د میزلن پایایی مورد تائید ل   و در همه مولر( ها  ولل)ها  و شاخص( متغیرها  م تقل و ولب ته)

 . ولل در برلزش مدل تاثیرگذلر ه تند 21گزلرش شده ل  ، بنابرلی  تمامی  1.1هما تگی بیشتر لز 
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 تأثیر استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایران

 
 گیری پایایی متغیرهای مستقل و وابسته اندازه .8نمودار شماره 

 

 بررسی روایی همگرای مدل -ب

شود رولیی همگرل  می به رار بردهPLS در روش  گیر  لندلزهها   دومی  معیار  ره برل  برلزش مدل

خود ل   ره هر چه لی  هما تگی بیشتر باشد، ها   میزلن هما تگی یک  ازه یا شاخص AVE. ل  

 AVE معیار .(1231. فورنر و الررر)برلزش نیز بیشتر ل   
رل برل  ( میانگی  ولریانس ل تخرلج شده) 1

بدی  معنی ره مقدلر . ل   1.1 نج  رولیی معرفی ررده و لظ ار دلشتند ره مقدلر بحرلنی عدد 

AVE   دهد می رولیی همگرل  قابل قاول رل نشان 1.1باال. 

 ضریب پایایی ترکیبی -ج 

 ضرایب پایایی و روایی .1جدول شماره 

 سازه
میانگین واریانس )ضریب روایی همگرا 

 AVE>0.5 -(استخراج شده
 CR>079- ضریب پایایی مرکب

 1.126 0.5 نو ور  محصول

 1.662 0.511 بازلرنو ور  

 1.6 0.503 نو ور  فناور 

 1.163 0.644 نو ور  فر یند

 1.611 0.61 ضری  نبوک بیمه

                                                                                                                         
1. Average Variance Extracted 
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  :شود می برل  مدل معادالت  اختار  به ترتی  به صورت کیل محا اه CRو  AVEمعیارها  

 

    سازه    
  توان دوم مجموع بارهای عاملی شاخص

تعداد شاخص ها
 

تولن دوم ولریانس خطا  ( / مجموع بارهاب عاملی هر شاخص+گیر  لندلزهتولن دو ولریانس خطا  )

 =CRگیر  لندلزه

 1.6باالتر لز   CRو  1.1برل  هر  ازه باالتر لز  AVEشود ره مقادیر  می مشاهده 2در جدول شماره 

 .  ل   بنابرلی  لبزلر تحقیق لز رولیی و پایایی قابل قاوفی برخوردلر ل

 (تحلیل عاملی تائیدی)-معیارهای ارزیابی برازش بخش ساختاری 

 t-valuesاعداد معناداری  -الف

 درها  متغیر بی  رولبط. شود می پردلخته  اختار  معادالت مدل لز حاصل برر ی نتایج به بخ  لی  در

 متغیرها  با پن ان متغیرها  بی  رولبط( 1: شود می تق یم رلی حوزه دو به  اختار  معادالت مدل

 و  گیر  لندلزه مدل عنولن تح  لول د ته. پن ان متغیرها  با پن ان متغیرها  بی  رولبط( 2 و  شهار

 پن انها   صب  بی  رولبط گیر  لندلزه مدل در. شوند می نامیده  اختار  مدل عنولن تح  دوم د ته

 گیر  لندلزه تولن نمی م تقیم بصورت ره ل   متغیر   ازه لز منظور. ل   توجه خور در نشانگرها و

 قابلی  م تقیم بصورت ره (شاخص ها)پذیر مشاهدهها   متغیر یاها  نشانگر طریق لز رل  ن باید و نمود

 روش یک ل ا ا تایید  عاملی تحلیل. دهیم قرلر گیر  لندلزه و  نج  مورد دلرند رل گیر  لندلزه

 متغیرها  یا  ازه معرفی برل  ره نشانگرهایی  یا ره رندمی بیان  رل مطل  لی  و ل   فرضیه  زمون

ها   نشانگر ره نماید می مشخص همچنی  و نه یا ه تند  ن ا معر  ولقعالند  شده گرفته نظر در مهنون

. ل   شده لرلئه 3شماره  جدول در تحلیل لی  نتایج. ه تندها   ازه برلزنده یا معر  دقتی چه با لنتخابی

 t  مار  شاخص لز مدل در نظر مد پارلمترها  معنادلر   زمون برل   اختار  معادالت مدل در

% 22  طح در  مار  فحاظ لز ه تند 66/2 لز بزرگتر مقادیر دلرل  ره پارلمترهایی فذل. شود می ل تباده

 لز بزرگتر مقادیر دلرل  ره پارلمترهایی ره ل   کرر به الزم(. 1222یولن، و بنتلر) ه تند دلر معنی

   tمقادیر و نمودلر کیل به توجه با. باشندمی دلر معنی% 21   طح در  مار  فحاظ لز ه تند 64/1

 نتایج. گرفتند قرلر برر ی مورد یک هر دلر  معنی ل تاندلرد،ها   پارلمتر لز یک هر برل  شده گزلرش

 مورد مهنون ها صب  و نشانگرها لی  ضرلی  لغل  برل  ره  t  ماره به توجه با تائید  عاملی تحلیل

 پژوه  در ل تباده مورد گیر  لندلزهها   مدل دهد، می نشان ل  ، 66/2 مقدلر لز باالتر مطافعه،
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 تأثیر استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایران

 مورد  ازه گیر  لندلزه برل  ل تباده مورد نشانگرها  ره دلرند  ن لز نشان و بوده منا    حاضر

 دلرند رل قاوفی قابل تطابق نظر  زیربنا  و عاملی  اختار با پژوه  لی  مطافعه

 .نتایج در نمودلر کیل نشان دلده شده ل  

 . به شرح کیل ل    برل  لرزشیابی بخ   اختار  مدل t-valueمقادیر 

 
 t-value مقادیر .1نمودار شماره

 

دهد ره بی  هر چ ار متغیر م تقل نو ور  محصول، نو ور  فناور ، نو ور   می نمودلر باال نشان

یعنی هر چ ار . دلر ل   فر یند و متغیر ولب ته ضری  نبوک بیمه لرتااط مثا  و معنیور   بازلر و نو

 .شود می درصد تائید 22مقافه در  طح لطمینان  1فرضیه عنولن شده در بخ  

در مدل  ازنده برلزش مدل زیر ها  خطی بی  شاخص در صورت باال بودن هم: ها هم خطی بی  شاخص

( فارتور لفزلی  نرخ ولریانس) VIFها در لی  مقافه با ل تباده لز معیار هم خطی شاخص. رود می  ولل

دهنده لی  ل    لگر مقدلر لی  معیار برل  یک شاخص برلبر و یا بیشتر لز  باشد، نشان. برر ی شده ل  

 دیگر نیز تایی ها   رند، تو ط شاخص می میزلنی ره  ن شاخص  ازه رل تعری % 31ره حدلقل 

 .بنابرلی  نیاز  به باقی ماندن  ن شاخص در مدل نی  شود و  می
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و به صورت کیل  برل  هر شاخص برلبر ل   با تولن دوم بار عاملی بی   ازه و  ن شاخص VIFمقدلر 

 :شودمحا اه می

  شاخص    
 

بار عاملی  
  

 

 VIF گیری اندازه .9جدول شماره 

 VIF شاخص VIF شاخص VIF شاخص

 2.73 11 ولل 3 ولل 1 ولل 

 4.24 16 ولل 2 ولل 2 ولل 

 3.77 11 ولل 11 ولل 3 ولل 

 3.50 13 ولل 11 ولل  4 ولل

 2.22 12 ولل  12 ولل 1 ولل 

 2.33 21 ولل  13 ولل 6 ولل

   14 ولل 1 ولل

 

دهد همخطی بی   ولالت تحقیق وجود ندلشته  می بوده ره نشان 1رمتر لز  VIFدر تمامی مولرد مقادیر 

 .و رلیه  ولالت در حد قابل قاول قرلر دلرند

     معیار  -ب

رود و نشان  می و  اختار  مدف از  معادالت  اختار  به رار گیر  لندلزهلی  معیار برل  لتصال بخ  

قابلی  راه  خطاها  PLSروش ها   یهی لز مزی . ولب ته دلردلز تاثیر یک متغیر م تقل بر یک متغیر 

یهی لز . رل دلرد(  ولل ها)ها  و یا لفزلی  ولریانس بی   ازه و شاخص گیر  لندلزهها   در مدل

متغیرها  ولب ته مدل ل   ره در لی  تحقیق همان ضری  نبوک     معیارها  مبید در لی  مورد مقدلر 

برل      شود ره میزلن  می در مدل تر یم شده در شهل زیر مشاهده.  (1222. هافند)بیمه ل   

متغیر ولب ته ضری      معیار . ره نشان لز برلزش ب تر مدل ل   ل   1.332ضری  نبوک بیمه برلبر با 

 .گذلرند محا اه شده ل   می ن تاثیرنبوک بیمه با ل تباده لز ضرلی  م یر متغیرها  م تقل ره بر  
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 تأثیر استراتژی نوآوری بر ضریب نفوذ بیمه در ایران

 
       معیار مقادیر .9نمودار شماره

 

 گیری نتیجه

در لی  برر ی نشان دلده شد ره وجود محصوالت جدید و تو عه  ن ا عامل م می در لفزلی   -

 تو عه، و تحقیقثا  محصوالت جدید و  ره دلد نشان هایافته لی ، بر عالوه. ضری  نبوک بیمه ل  

 .شودمی بیمه در نبوک ب تر لفزلی  باعث ره ل   حیاتی عنصر یک

 نو ور  بنابرلی  ل ترلتژ . ل   بیمه نبوک لصلی محرک بازلر، همچنی  مشخص شد ره نو ور  -

 نبوک لصلی عامل بازلر جدیدها   بخ  به بخشیدن برخوردلر بوده و رونق قابل توج ی لهمی  لز بازلر

 و لفزلی   طح رضایتمند  مشتر  به عنولن عولمل بازلریابی جدید ها رانال تو عه. ل   بیمه در

 بودجه بر وردها  در بازلریابی منابع درنتیجه تخصیص .تولند باعث لفزلی  نبوک بیمه شود می تاثیرگذلر

 . ل   بیمه نبوک در م م ب یار عنصر هر شرر 

و لفزلی  ضری   محصول نو ور  یک عامل م م بربه عنولن  فناور  نو ور  نیز مشخص شد ره -

 بیمه نبوک رو  زیاد  حد تا ها  لرتااطیپلتبرم و لطالعات فناور  لز لینرو،.گذلردمی نبوک بیمه تأثیر

. رندمی تر عمیق رل بیمه نبوک مشتر ، با پلتبرها  لرتااطی گذلشت  لشترلک بنابرلی  به. دلشتند تأثیر

 تا ره ل   فناور  نو ور  ل ترلتژ ها   جناه لز یهی لرتااطات و لطالعات فناور  بودجه تخصیص

 .گذلردمی تأثیر بیمه نبوک بر زیاد  حد
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. ه تند بیمه نبوک در م می ب یار فارتورها  ری ک مدیری  ها  ل ترلتژ  ره نشان دلد هابرر ی -

 مشاورلن نیز مشارر . دلرد مثا  لرتااط بیمه نبوک ری ک در شرر  با مدیری  بنابرلی  ل تقرلر بخ 

 محصول بیشتر نبوک به منجر ره ل   لصلی عامل یک فر یند نو ور  فر یند و راررنان در خاره

 نبوک تولن به لفزلی  می و تعیی  نقشه رله منا  ، فر یند نو ور  ها بنابرلی  با تشهیل لنجم . شود می

 .بیمه رمک نمود
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میزان کیفیت خدمات بیمه بر میزان وفاداری مشتری در خرید تأثیر 

 های اختیاری نامه بیمه

 

1لعظم ناصر 
 

 چکیده

توفید  و خدماتی در  رل ر دنیا ن ا  به گذشته لفزلی  یافته و ها   لمروزه، تشدید رقاب  در حوزه

تولند باه   ن ا می ها  شده ل   و تأمی  خول تهتر  حبظ مشتریان و لفزلی  وفادلر   ن اا ماشهل

هد  لز تحقیق حاضر، شنا ایی و لوفوی  بند  عولمل مؤثر . لفازلی  وفاادلر  ماشتر  رمک رند 

و در لند  ها  بیمه به فزوم وجود مشتریان وفادلر پی برده بار وفادلر  مشتریان لمروزه بیشتر شرر 

وفادلر  مشتر  لز جمله عولمل م م . تا بتولنند لز لی  طریق شرر  رل به لهدلف  بر انندلند  تالش

لی  . ره بدون تردید ب تری  شیوه برل  لفزلی  تدلوم  ود ور   ن ا  . باشد لیجاد تهرلر خرید می

. پژوه  نیز با هد  تعیی  تأثیر ریبی  خدمات مافی بر وفادلر  مشتریان مورد برر ی قرلر گرف 

 334و زندگی بیمه لیرلن ل تان خرل ان بود ره   ها  عمر نامه بیمهجامعه  مار  لی  پژوه  مشتریان 

ل ، در لی  پژوه  توزیع و در تحلیل  ل  چند مرحله گیر  خوشه پر   نامه بر ل اس روش نمونه

و نیز گهتی و ( 2111)نامه بر ل اس تحقیق بل و همهارلن   مار  مورد ل تباده قرلر گرف ،  پر  

. لنجام شد  PLSو    SPSSها   ها با ل تباده لز نرم لفزلر لدهتجزیه و تحلیل د. تنظیم شد(  2113)زنگی 

به دفیل . متغیر ریبی  خدمات مافی تأثیر  مثا  و م تقیم  در وفادلر  دلرد: نتایج لی  تحقیق نشان دلد

لی  ره رلبطه ب یار قو  بی  ریبی  خدمات، وفادلر  مشتر  و  ودمند  شرر  وجود دلرد لنجام 

 .باشد   قایل حائز لرزش فرلولن میهایی لز لی پژوه 

 ریبی  خدمات بیمه،  وفادلر  رفتار ،   ودمند  مشتر : کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 naseri_fariba@yahoo.comلفمللی لمام رضا مش د،    دلنشگاه بی . 1

 

تمام شده و خدمات   پنل نقش قیمت
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 مقدمه .1

لمروزه صنایع خادماتی بخا  عماده و م مای لز بازلرهاا رل در ب ایار  لز رشاورها  ج اان باه خاود           

ره برل  حبظ مشاتریان  دلده ل   ره در لی  باره صنع  بیمه درخور توجه قرلر گرفته ل    لختصاص

رشاد و تو اعه    .مزی  رقابتی باید ب اود ریبی  خدمات خود رل همولره مدنظر قرلر دهاد  خود و ر  

تو عه یافتگی جولمع به شدت تح  تأثیر میزلن رضای  مشتریان ره ها   بیمه به عنولن یهی لز شاخص

تریان فعلای و جاذب مشاتریان    باشد ره در لی  صورت با حباظ مشا   میها  همان بیمه گذلرلن  ن شرر 

یهی لز تدلبیر نظام لقتصاد  و دلرلیی عصر جدید، بیمه ل   ره  .جدید، صنع  بیمه پایدلر خولهد ماند

 بیمه در رشورها  مختل  به چناان جایگااهی ر ایده ل ا  راه     . در تو عه صنعتی، نق  رلید  دلرد

رلیاد  در تو اعه لجتمااعی و لقتصااد      تولند با لیجاد لطمینان در مجموعه عولمل لقتصااد ، نقا     می

 .رشور لیبا رند

مشتر  و لرلئه دهنده خدم    یلرلئه خدم  و در تقابل ب ندیفرل یدر ط یخدماتها   در  ازمان  یبیر

رنناد   می لح اس انی نچه ره مشتر  یتباوت ب دیخدمات، در ولقع با  یبیبرل   نج  ر. دهد می رخ

لز  ار یب ا  مروزهل. ردیمورد  نج  قرلر گ شودیلرلئه  م یرنند و  نچه ره به طور ولقع اف یدر دیره با

باه معناا  توجاه باه      انیمشاتر  ازهاا  یره توجه و تمرراز بار ن  لند  افتهیموفق، درها   مؤ  ات و  ازمان

و   یراه مطلاوب تار   لند  دهیر  جهینت  یبه لها   ازمان. ل   انیمحصول و لرلئه خدمات به مشتر  یبیر

ن ازد، ماورد تقاضاا ولقاع نخولهاد      هرل بر ورد انیمشتر ازها یو نها  محصوالت لگر خول ته  یموفق تر

در نظار   انیلدرلرات و لنتظارلت فرد باه فارد مشاتر     هیخدمات رل مقا  یبیخصوص لگر ر  یدر ل. شد

  یشاتر یب، و  اود ور   به منظور بقااء  انیو لنتظارلت مشتر ازهایشد ره توجه به ن میمتوجه خوله میریبگ

به نحو  ره چنانچه  ازمان در جل  رضای  .  ل  لمروز  دلرها   رل در مؤ  ات و  ازمان  یلوفو

در  .و بخصوص وفادلر   نان موفق شود زمینه رشد و بقاا  طاوالنی مادت خاود رل م یاا نماوده ل ا        

تار   هیشاا  گریهاد یروز باه روز باه     یا رقهاا    شارر    شاده لز  او   هیلمروز خدمات لرل یرقابت  ایدن

در بلند مدت شگب  زده ررد؛  عیرامالً بد یخدمت هیرل با لرل  تولن مشتر می یبه  خت گریشوند و د می

رو،   یا لز ل. گردناد  مای  شاده و باه باازلر عرضاه     دیا رقاا تقل  خدمات به  رع  لز  و  ینو ورتر رلیز

هاا    شارر    بارل  ودمندلثاربخ  و  ا   گاذلر    ارمایه  کی  مشتر  در حوزه وفادلر گذلر   رمایه

رااه    د،یجد انیبه د    وردن مشتر نهیدر مد، راه  هز  یلفزل قیلز طر  وفادلر. ل   یخدمات

لنجام رار در شرر  باه  ها   با روش   شنا رردن مشترها   نهیو راه  هز م یبه ق  مشتر  یح ا 

شاده    دیرلت شاد ییا د اتخوش تغ  یدهه گذشته بخ  خدمات مااف  یط. لنجامد می   ود ور  یلفزل
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. به وجود  ماده ل ا    هیلوف  تقاضا زلنیلندک در م  و رشد دیبا رقاب  شد  بازلر جهیل   ره در نت

ل   و شرر  به گوناه   مشتر  یب یمربوط به لرتااطات تع د  ور و موروثها   دلدیرو ، بازلر  یدر چن

 انیجاذب و حباظ مشاتر     بارل هاایی    ل اترلتژ  یشررت ادر حال طرلح در حال راه  ل   و ندهیفزل

مدیری  راه مقدماه  ن رل شاناخ     ها   لی  رار لمهان پذیر نی   مگر با مطافعه و برنامه ریز . ه تند 

 .رامل لز مقوفه مشتر  و علی لفخصوص رضای  و وفادلر  و  تشهیل می دهد 

 دیا لشااره باه رفتاار خر     بعد رفتار. یو بعد نگرش  بعد رفتار: وجود دلرد  مشتر  وفادلر  بعد برل دو

لشااره   یبعد نگرش گر،یلز طر  د. خدم  در طول زمان دلرد ایبرند  کیبه ل تباده لز  حیمجدد و ترج

  مشاتر  کیا لز  یخوبها   دلرد ره نشانه گرلنیرردن   ن به د هیمجدد و توص دیبه خر  به قصد مشتر

 گارلن یخادم  رل باه د   ایا مجادد دلرناد و  ن رااال     دیره قصد به خر یانیبعالوه، مشتر. باشد می وفادلر

 .بمانند یوجود دلرد تا با  ن شرر  باق  ادیرند، لحتمال ز می هیتوص

  یا بیر یابیا بارل  لرز  تاولن یراه  م لند  ررده شن ادیخدمات رل پ یرل یژگیو  یچند  ،یبیر شگامانیپ

 افتهیخدمات تو ط پژوهشگرلن لنتشار   یبیرها   یژگیلز و یلگر چه حجم لناوه. خدمات به رار برد

 ا اور   .لند هوضع و  زموده شد یبوده ل   ره لز نظر علم ییها یژگیوها  لز  ن یل  ، تن ا تعدلد رم

 رو یا هاناات و ن و لم التیت   ه،ی طوح مولد لوف:  ه بعد مختل  عملهرد خدمات رل شامل گرلن،یو د

هاا     اازمان  انیلو م. ررده ل   شن ادیپ  یبیهش  بعد برل   نج  ر  یگارو .لند ررده شن ادیرار پ

  یهش  بعد  راه لو معرفا  . ودش یقائل نم ز یرننده خدمات، تما  یتامها   راال و  ازمان درنندهیتوف

 ،یخادمات   یا قابل ،ییایا ، پا(لنطااق) ازگار   نان،یلطم  یها، قابل صهیعملهرد، خص: عاارتند لز هندیم

  .ل   شده اف یدر  یبیو ر یشنا  ییاایز

چاه  ) یها ینماوده و  ن اا رل تحا  عناولن بعاد تهن      ییخدمات رل شنا ا  یبیدو بعد ر( 1233)گرونروز

  یل  یلهم لیبه دف. رند می یمعرف( شودیخدمات چگونه لرلئه م)و بعد رارررد  ( شودیلرلئه م یخدمات

دو  هار شده، فذل لدرلک مطلوب لز  اف یلز رل خدمات در  خدمات در لدلررات مشتر  یبیدو بعد ر

  یرل لفزل  ن ا  به  ازمان دلشته و به دناال  ن لحتمال ماندن مشتر  بعد، لرتااط مثا  با نگرش مشتر

و  یدگیا چیپ  راه دلرل  ،گاذلر    ارمایه و  یخادمات مااف    لرلئاه دهناده   هاا    در شرر . خولهد دلد

بر  اد،ی، به لحتمال زگذلر   رمایهمشاور  یفن ی تگیلز شا  ه تند، لدرلک مشتر ییناملموس بودن باال

خاادمات هااا   شاارر   ،یبنااابرل. خولهااد گذلشاا  رین ااا  بااه لو و  ااازمان  تاااث   لعتماااد مشااتر

  اک یر  یریبااال، ماد   هیماثال بازگشا   ارما   ) یها یتهن  یا بیر یعنا یره هر دو بعاد،   گذلر   رمایه

 ییو پا اخگو  یفمثال هماد )لرلئه خدم    در نحوه   یدهند و همچن می رل بطور مطلوب لرلئه( منا  
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دلشاته    تار  تار و متع اد   یرلضا  انیوجود دلرد تا مشتر  شتریلحتمال ب ند،یموثر عمل نما( یمشاورلن ماف

( و راارررد   یهیتهن)خدمات  یبینشان دلد ره دو بعد ر( 2114)  مزیمطافعه رانگ و ج جینتا .باشند

باا لنجاام    زیا ن( 2111)لودو و همهاارلن    . دلرد انیمشتر و طلدرلک شده ت  یبیبر ر یقابل توج  ریتأث

راارررد  و    یا بیر  ینشاان دلدناد راه با     یها یخادمات  ماوزش لفهترون    یبیر نهیمطافعه ل  در زم

 . دلر  وجود دلرد یخدمات رلبطه معن  یلدرلک شده لفرلد لز ل  یبیو ر یهیخدمات لفهترون یهیتهن

 ینظر اتیادب .2

 خدمات   تیفیک .8-1 

در طول  اف ا  لخیر مطافعات مربوط به ریبی  خادمات عالقاه ب ایار  رل در بای  محققاان بازلریاابی       

 ازد تا خود رل لز دیگر  می ریبی  خدمات برتر یک شرر  رل قادر. خدمات به خود جل  ررده ل  

لفازلی  ریبیا  خادمات    . و در مقای ه با  ن ا یک  ر  مزلیاا  رقاابتی بد ا   ورد    رقاا ممتاز  ازد

شود ره رضای  مشتریان لفزلی  یابد و همچنی  موجا  لفازلی  توجاه مشاتریان، تالیغاات       می موج 

 .(Ladhari, 2009) شباهی مثا ، راه  ترک خدم  راررنان و ب اود عملهرد مافی شرر  شاود 

شتریان فقط به عل  خوب و منا ا  باودن یاک خادم   ن رل خریادلر  نمای       رقابتی مها   در محیط

رنند چرلره خدم  و ریبی  مربوط به  ن، با توجه به حاق لنتخااب    می  ن ا خدم  رل خریدلر . رنند

باه    .(Groth and Dye, 1999) ن ا، ب تری  لرزش لدرلک خدم  شده رل به  ن ا پیشن اد ررده ل  

عاارت ل   لز قضاوت درک شده در نتیجاه فرلیناد لرزیاابی، راه مشاتریان      طور رلی ریبی  خدمات 

بناابرلی    .(Wong, 2004) رنناد  مای  لنتظارلت خود رل با درک خود لز خدم  دریافا  شاده مقای اه   

 .شود می  اختار ریبی  خدمات موضوع ب یار م می برل  محققان بازلریابی مح وب

قابال فماس باوده و     غیار  لصاوال  یشاود، وفا   مای  عرضه انیشترل   ره به م  ل دهیفا ای  یخدم ، فعاف"

 ت ریم . ن ل    یبیرنندۀ ر  ییلز خدم ، تع انیلدرلک مشتر. تولن  ن رل به تملک خود در  ورد ینم

لند  ره لنتظار دلشته  زیلند و  ن چ ررده اف یره در  نچهلدرلک خود لز   ۀیبا مقا انیمعتقد ل  ، مشتر

 یلز خدمات به صورت  اریب   یماه. رنند می خدم  قضاوت کی  یبیرنند، ن ا  به ر اف یدر دیبا

 یخروج"لدرلک لز خدم  نه تن ا متاثر لز   یحضور دلرد، بنابرل زیلرلئه  ن ن ندیدر فرل  ل   ره مشتر

لرلئه خدم   ندیبا فرل ه،یلنتظارلت لوف. باشد می ریرپذیتأث زین "لرلئه خدم  ندیفرل"، بلهه لز "خدم  کی

 ایا   یبا خدم ،  طح رضاا  ییارویپس لز هر رو انیرل تا مشتر  یدر ل. شوند می  هی ن مقا یو خروج

هاا    به هنگام راردن بردلشا     رنند و لز لطالعات به د    مده برل می یابیخود رل لرز  یعدم رضا

 .ندینما می خدمات ل تباده  یبیخود لز ر یکهن
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به عاارت .  ردیگ می رل در بر  و رفتار یتیموقع، یهیزیخدمات،  ه بعد ف  یبیمعتقد ل   ره ر رلوس

 لیا تحو انیراه باه مشاتر     زیا خدمات عاارت ل   لز تمررز بر چ  یبیرلوس معتقد ل   ره ر گرید

 . دشو می  ن خدمات چگونه لرلئه نههیشود و ل می ره خدمات در  ن لرلئه یتیموقع.شود می دلده

  یمشتر یوفادار .1-1 

 . ل ا  لقتصاد   وفادلر  یک متغیر تعدیل رننده بی  ریبیا  خادمات و رضاای  ماشتر  و عملهارد

خولهند به  ن مقدلر رلبطاه رل با یک عرضه رننده حباظ رنناد و    میها  وفادلر ، حد  ل   ره مشتر 

نا ا  شان لز لی  چقادر شود ره ماشتر  معتقدند ره لرزش دریافتی رنناده ها   معموالً لز لی  ناشی می

مالً لح اس رنند  ازمان راوفادلر  زمانی لتباق می لفتد ره مشتریان  . عرضاه باه  اایری  بیاشتر ل ا 

رقیا  ها    اازمانبه طوریهه مورد نظر به ب تری  وجه ممه  می تولند نیازها   ن ا رل برطار  رناد، 

  وفاادلر  .لً به خرید لز  ازمان لقاادلم رننااد  لز مجموعه مالحظات مشتریان مجازلً خارج شده و منحصر

بار ل ااس مطافعاات    .  ااشاد یم  مشاتر  یرولنا  ناد یل   ره ولب ته باه تع اد و فر    یتصادف غیر ل  دهیپد

ل   راه    چند بعد  عنصر  لکعان دلش  ره وفادلر تولن یم  گ ترده لنجام گرفته در حوزه وفادلر

معتقدند ( 2113)، وهمهارلن میر. ردیگ یبحث قرلر م دمور  و رفتار ینگرش هردیغافاا بر ل اس دو رو

لز   مجدد مشتر دیخر ، رفتار  و وفادلرها  برند رین ا  به  ا  قو یمخافب  درون، ینگرش  وفادلر

بر تهرلر  یماتن  رفتار  وفادلر هردیره رولند  دهیعق  یبر ل زین( 2111)و همهارلن  لگانی ت. برند ل   

دهاان باه    غاات یتال  یو همچنا   مشاتر  التیو تما حاتیبر ترج یماتن ینگرش  روفادل هردیو رو دیخر

 یلح ا ا   وفادلر:  هندیم ریتعا گرید یبه شهل  لز وفادلر( 2111)مورگان  . باشد می دهان تو ط  ن ا

 (.دهم می  نچه لنجام)  رفتار  و وفادلر( هنمی نچه لح اس م)

یعنای چنانچاه   . معتقد ل   وفادلر  عااارت ل ا  لز  ااختار  باا فرهناگ وفرهیختاه       ( 1222) وریلوف

بتولند  اختار دلخلی خود رل  ازمان دهی نماید و تالش ج   ر ا  وفاادلر  مشا  ر  باه       ازمان،

جاذب   ر نگاه در لی  محیط فرهیخته می تولن لنتظا، عنولن فرهنگ  ازمانی تو ط همه لفرلد پیاده شود

زمان  ن فرل ر یده ره به صورت عمیق مطافعه بر : نگ دلر  مشتر  وفادلر رل دلش  ،لو بیان می دلرد  و

. رو  وفادلر  صورت پذیرد تا پژوهشگرلن دالیل لیجاد وفادلر  مشتر  و رضای  لو رل درک رنناد  

تشاویق باه خریاد     یا مجددتع د عمیق و راملی ن ا  به خرید :لو وفادلر  رل لینگونه تعری  می نماید 

بنابرلی  لی  لمر موج  تهرلر نوع مشابه یاا توفیاد مشاابه مای     ، زیاد محصول یا خدمات م تمر در  ینده

لوفیاور  .لثر لت و قادرت راافی در لیجااد رفتارهاا دلرناد      ، شود و با وجود لفزلی  رار و بازلریابی موثر
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رفتاار راررناان و ضامان     ، توفیاد برتار   مشاهده یجهبه طور رلی وفادلر  مشتریان درنت، لظ ار می دلرد

 .رله لرزیابی وفادلر  رل لز طریق تحقق خرید مجدد بیان می دلرد، لظ ارلت لو.محصول ل   ها   نامه

 (یچارچوب نظر) مدل ی توسعه .3

و  تامال یز. پردلختاه ل ا     مشاتر   خدمات و وفاادلر   یبیر انیلرتااط م یبه برر   مطافعات متعدد 

دهناد،   مای   یخادمات خاود رل لفازل     یبیرها   ازمان ههیرردند ره زمان گیر  جهینت( 1226)  گرلنید

و  ا ار   چ لاد یر. افا  یخولهد   یمطلوب لفزل اتیو در مقابل ن ابدی می راه   نامطلوب مشتر اتین

  خدمات خوب منجر به حباظ مشاتر    یبیره ر دندیر  جهینت  یبد( 2114) مزیو رانگ و ج( 1221)

دهان به دهان  غاتیشرر ، تال ریها، ب اود تصو نهیشده، باعث راه  هز دیجد  و جذب مشتر یرنون

 .ب اود  ود خولهد شد  یمثا  و در ن ا

 دیا لشااره باه رفتاار خر     بعد رفتار. یو بعد نگرش  بعد رفتار: وجود دلرد  مشتر  وفادلر  بعد برل دو

لشااره   یبعد نگرش گر،یلز طر  د. طول زمان دلرد خدم  در ایبرند  کیبه ل تباده لز  حیمجدد و ترج

  مشاتر  کیا لز  یخوبها   دلرد ره نشانه گرلنیرردن   ن به د هیمجدد و توص دیبه خر  به قصد مشتر

 گارلن یخادم  رل باه د   ایا مجادد دلرناد و  ن رااال     دیره قصد به خر یانیبعالوه، مشتر. باشد می وفادلر

 .بمانند یوجود دلرد تا با  ن شرر  باق  ادیرند، لحتمال ز می هیتوص

چاه  ) یها ینماوده و  ن اا رل تحا  عناولن بعاد تهن      ییخدمات رل شنا ا  یبیدو بعد ر( 1233)گرونروز

  یل  یلهم لیبه دف. رند می یمعرف( شودیخدمات چگونه لرلئه م)و بعد رارررد  ( شودیلرلئه م یخدمات

دو  هار شده، فذل لدرلک مطلوب لز  اف یلز رل خدمات در  خدمات در لدلررات مشتر  یبیدو بعد ر

  یرل لفزل  ن ا  به  ازمان دلشته و به دناال  ن لحتمال ماندن مشتر  بعد، لرتااط مثا  با نگرش مشتر

و  یدگیا چیپ  راه دلرل  ،گاذلر    ارمایه و  یخادمات مااف    لرلئاه دهناده   هاا    در شرر . خولهد دلد

بر  اد،ی، به لحتمال زگذلر   رمایهمشاور  یفن ی تگیلز شا  درلک مشتره تند، ل ییناملموس بودن باال

خاادمات هااا   شاارر   ،یبنااابرل. خولهااد گذلشاا  رین ااا  بااه لو و  ااازمان  تاااث   لعتماااد مشااتر

  اک یر  یریبااال، ماد   هیماثال بازگشا   ارما   ) یها یتهن  یا بیر یعنا یره هر دو بعاد،   گذلر   رمایه

 ییو پا اخگو  یفمثال هماد )لرلئه خدم    در نحوه   یدهند و همچن می رل بطور مطلوب لرلئه( منا  

دلشاته    و متع اد تار  تار   یرلض انیوجود دلرد تا مشتر  شتریلحتمال ب ند،یموثر عمل نما( یمشاورلن ماف

  .باشند 

 :باشد می  یترت  یبدها  هیفرض پس

H1 :خولهد گذلش   دلر یمعن ریتاث انیمشتر  بر وفادلر یخدمات ماف  یبیر. 
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H2 :خولهد گذلش   دلر یمعن ریتاث  مشتر  رفتار  بر وفادلر  رارررد  یبیر. 

H3  :خولهد گذلش   دلر یمعن ریتاث  مشتر  بر وفادلر  رارررد  یبیر. 

 :ااشدیم ریبه صورت ز قیتحق  یل یمدل مب وم ریتبا   یل با

  

 
 قیتحق یمدل مفهوم. 8 شکل

  قیتحق یشناس روش .4

 قاات یجاز تحق هاا   دلده  و لز فحاظ روش گارد ور    رااربرد  قیا تحق کیا لز فحاظ هاد    قیتحق  یل

 لیارلن  مهیخود رل شعاات ب قیتحق یمحقق  قلمرو مهان ههییو لز  نجا.باشد می یلز نوع هما تگ یبیتوص

شاعاات لنتخااب رارده      یل یقیحق انیمشتر هیخود رل رل   مار  جامعه ، در نظر گرفته خرل انل تان 

و مورگان ل تباده شده ره با توجه به  ن  یلز جدول ررج  قیتحق  یحجم نمونه در ل  ییتع  برل.ل  

در  اطح   ماه یبهاا    ینادگ ینما یپرلرنادگ  لینبر ،محقق به دف 334نامعلوم برلبر ل   با ل   حجم جامعه

مررز و ، شرق، ه و ل تان رل به  ه بخ ل تباده رردل   چند مرحلهل   خوشه گیر  لز روش نمونه، ل تان

 .نموده   بند میغرب تق 

هاا    یندگینما  یدر بها  لنتخاب شد ره پر   نامه یبه صورت تصادف ییش رهاها  لز بخ  کیهر  لز

هاا    ناده ینما اریا شاد و در لخت  هیا ت  کیا هام بصاورت لفهترون  هاایی   پر   نامه. پخ  شد ها   ن ش ر

پاس  . ل ا    اطبا  ن ا در لرتا نترن یل قیره لز طر ردیقرلر گ یانیمشتر اریلختمنتخ  قرلر گرف  تا بدر 

 : دیمشخص گرد ریبصورت ز   مار  جامعه  یشناخت  یجمع یژگیوها  پر   نامه  لز جمع  ور

  .لند نبر زن بوده 111نبر مرد و 263نبر پا خ دهنده  334  یب لز

 11تا  31مربوط به  یفرلولن  یشتریشده ل   ره ب می   پا خ دهندگان  به  ه گروه تق  قیتحق  یل در

 . باشد می  ال 11   ن مربوط به باال  ی ال ورمتر

 .  شود می رل شامل   یشاغل  در نمونه  مار  یفرلولن  یشتریب
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مرباوط باه در ماد     یفرلولن  یرنندگان لز نظر در مد در  ه گروه  متباوت قرلر دلرند ره رمتر شرر 

 .باشد می ونیلیم 2مربوط به در مد رمتر لز  یفرلولن  یشتریو ب ونیلیم 3  باال

 .رل دلشتند یفرلولن  یشتری ال مرلوده ب 1تا  2درصد لز لفرلد با  32

مرلجعاه   زیا ن گار یدل   ماه یبهاا    شارر  باه شارر      ینبر عالوه بر ل 221نبر پا خ دهنده  334  یب لز

 لند  دلش 

  یو زنگا  یگهت زیو ن(2111)بل و همهارلن  قیبر ل اس تحق، پژوه   ینامه مورد ل تباده در ل پر  

 1  یط کیدرخول   شد تا نظر خود رل در  انیبود و لز مشتر ریشد ره شامل  مولرد ز میتنظ(  2113)

 .[23، 1]رنند انیمخاف  ب یلیمولفق تا خ یلیلز خل   نهیگز

 نامه سواالت پرسش کیتفک .8جدول
 ها گزینه متغیرها

 4-1 ریبی  فنی

 2-1 ریبی  رارررد 

 12-11 وفادلر  نگرشی

 11-13 وفادلر  رفتار 

 

 یابیا لرز  فاذل بارل  . همگارل  ل اتباده شاده ل ا      ییلز رول قیلبزلر تحق ییرول  ییتع  برل قیتحق  یل در

لز تر   ییپا 1.4رمتر لز  یره بار عامل، ل تباده شده ل  ( FL) یدلر بودن بار عامل یهمگرل لز معن ییرول

 . شوند  می مطلوب بوده و حذ     تانه 

 همگرا ییارزیابی میزان روا .1جدول

 بار عاملی سواالت متغیرهای اصلی مدل

 

 ریبی  خدمات مافی

ریبی  خدمات  4تا  1 ولل )

ریبی   2تا 1فنی و  ولل 

 (خدمات رارررد 

 

 631/1 .میهند رمک به م  لهدلفم به ر یدن برل  لی  بیمه -1

 رل گذلر   رمایه بازگش  ب تری  خوبی به بیمه لی   -2

  میدهد لرلئه م  به
614/1 

 توصیه با م ، فعلی موقعی  لز حباظ  برل  بیمه لی  -3

 ررده رمک م  به ،گذلر   رمایهها   گزینه ب تری   

 ل  

611/1 

 منا  ها   گزینه در رل پول خوبی به لی  بیمه -4

  رند می گذلر   رمایه
113/1 

 633/1 بوجود نبس به لعتماد م  رارگذلر لی  بیمه در رفتار-1
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 بار عاملی سواالت متغیرهای اصلی مدل

  ورد می

 141/1 ل   مودب رارگذلر لی  بیمه-6

 636/1 دلرد م  خاص و ویژه به  توجه بیمه لی  رارگذلر-1

رار   نی  قلای لش لی  ل  ، تا، بیمه لی  رارگذلر-3

 رل برلیم لنجام دهد ره به نبع م  باشد
123/1 

 درمیان رارگذلر لی  بیمه با رل لفهارم میتولنم م -2

 بگذلرم
131/1 

 وفادلر 

مربوط به  12تا  11لز  ولل )

موفبه   وفادلرینگرشی و 

مابقی مربوط به موفبه   

 (وفادلر  رفتار  ل  

،حتی لگر خود  رل تغییر نمیدهم ل   م  شرر  بیمه-11

 زیاد  وجود دلشته باشندها   جایگزی 
161/1 

م  حاضر به پردلخ  بیشتر به لی  بیمه، ن ا  به بقیه -11

 ه تم
321/1 

 341/1 م  همیشه لز لی  بیمه ل تباده میهنم-12

 343/1 م  در  ینده نیز لز لی  بیمه ل تباده میهنم-13

 212/1 لی  شرر  رل خولهم  خرید ها   نامه بیمهم  همیشه -14

 322/1 رنم گذلر   رمایهم   رزو دلرم بیشتر در لی  بیمه -11

 

 یحذ  نما ل   هیگو  یبنابرل. باشند می باالتر لز   تانه مطلوب یعامل  بارها یتمام دیدیره د همانطور

 .شود

 پژوهش یابزار گردآور ییایپا

. رروناااخ ل اتباده شاد     و  فباا ( CR یاا یترر ییایا پا) یلشتا گلد-لونید ρ اریلز مع ییایپا  ییتع  برل

باشد ره نشان دهنده  ن   ره مادل لز   می 1/1لز  شتریب گیر  لندلزهها   مدل  برل یایترر ییایمقدلر پا

 فبا  ررونااخ لیا    ،نیز مشخص ل   ریهمانطور ره در جدلول ز. الزم برخوردلر ل   یایترر ییایپا

ل   ره نشان دهنده قابل قاول باودن و   ریبه شرح ز  یهر موفبه، بترت کیبه تبهها  موفبه  پژوه  برل

 . باال بودن میزلن پایایی پر شنامه ل  
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 (CR) یبیترک ییایکرونباخ و پا یآلفا -9 جدول
 (CR)پایایی مرکب  آلفای کرونباخ مولفه ها

 311313/1 116331/1 ریبی  فنی

 312611/1 311111/1 ریبی  رارررد 

 212231/1 311163/1 وفادلر  نگرشی

 242322/1 212311/1 وفادلر  رفتار 

 

 ها افتهی .5

 دییا تأ  برل یبر حدلقل مجذورلت جزئ یماتن  معادالت  اختار یابیپژوه  با ل تباده لز مدل   یدر ل 

نارم لفازلر    قیا لمار لز طر   یا پژوه  ل اتباده شاده ل ا  راه ل     اتیفرض دییتأ ایمدل و رد  دییعدم تأ ای

 . ل    رفتهیلل لس لنجام پذ یل مارت پ

ره یک ف  مدل  از  م یر ولریانس محور ل   و لمهان    PLS زمون مدل مب ومی پژوه  لز  برل 

 .رل به طور همزمان فرلهم می  ازد، ل تباده شدها  برر ی نظریه و  نجه

  مدل اندازه گیری ایمدل بیرونی 

مدل بیرونی  هم لرز مدل لندلزه گیر  و مادل درونای   مشاابه    . دو مدل  زمون شود PLSها   مدل در

مادل درونای نشاانگر بارهاا  عااملی متغیرهاا        . معادالت  ااختار  ل ا   ها   مدل  اختار  در مدل

 .مشاهده شده ل  

  مدل ساختاری ایمدل درونی 

ااط بای  متغیرهاا  مهناون پاژوه      لز  زمون مدل بیرونی الزم ل   تا مدل درونی ره نشانگر لرت پس

دومای   . پاژوه  پردلخا   هاا    با ل تباده لز مدل درونی می تولن باه برر ای فرضایه   . ل  ، لرلیه شود

 حمرحله در بر ورد مدل،  زمون معنی دلر  ضرلی  م یرفرض شده در مدل پژوه  و ولریانس تشاری 

 .رددشده یا ضری  تایینی ل   ره به و یله   هر م یر بر ورد می گ

لز  اتیفرضا  دییا تأ ایا رد   ره برل دهدیمربوط به پژوه  رل نشان م یو  ماره ت ریم   یضر ریز جدول

 .شود می  ن ل تباده
 



 

 411 

 های اختیاری نامه تأثیر میزان کیفیت خدمات بیمه بر میزان وفاداری مشتری در خرید بیمه

 یو آماره ت ریمس بیضر -1 جدول
ریم  ریم   یضر  جهینت t  ماره   

وفادلر  ← یخدمات ماف  یبیر  634/1  131/21 دییتا   

ینگرش وفادلر  ← یفن  یبیر  313/1  136/6 دییتا   

232/1  رفتار وفادلر  ←یفن  یبیر  213/1 دییتا   

ینگرش وفادلر  ← رارررد  یبیر  313/1  142/1 دییتا   

 دییتا 143/11 412/1  رفتار وفادلر  ← رارررد  یبیر

 

 
 (t زانیم)آزمون شده پژوهش  یمدل کل -1 شکل

 

 . دلرد  مشتر  بر وفادلر  دلر یمعن ریتاث یخدمات ماف  یبیر:لول هیفرض

گاردد و چاون    مای  دییا تا قیا لول تحق هیدلر باوده و فرضا   یفذل لثر معن  t=  161/21. یتوجه به مقدلر ت با

 .باشد می دلر یباشد فذل لثر مثا  و معن می مثا  ریم   یضر

 .دلرد ینگرش  بر وفادلر  دلر یمعن ریتاث یفن  یبیر: دوم هیفرض

  یگردد و چون ضر می دییتا قیدوم تحق هیدلر بوده و فرض یفذل لثر معن  t=  131/6 یتوجه به مقدلر ت با

 .باشد می دلر یباشد فذل لثر مثا  و معن می مثا  ریم 
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 .دلرد  رفتار  بر وفادلر  دلر یمعن ریتاث یفن  یبیر:  وم هیفرض

  یگاردد و چاون ضار    می دییتا قی وم تحق هیفذل لثر معنادلر بوده و فرض t= 213/1 یتوجه به مقدلر ت با

 .باشد می دلر یباشد فذل لثر مثا  و معن می مثا  ریم 

 یریگ جهیبحث و نت  .6

  یا لز ل  تعادلد  جینتاا   اه یمشابه، به مقا قاتیمختصر مطافعات و تحق اریب  حیق م  ضم  تشر  یل در

لنجاام شاده راه     قاات یلز تحق  باه تعادلد   لیا در ک.  حاضر پردلخته خولهد شد قیتحق جیبا نتا قاتیتحق

 : گردد می  هیمقا قیتحق  یحاصل لز ل جیشود و با نتا می ه تند لشاره قیمرتاط با موضوع تحق

 دیعولمل لز د  یتحقق ل زلنیو م  وفادلر جادیخود با عنولن عولمل موثر بر ل قیدر تحق( 1331)   االر

دلشتند  انیرولبط ب  یبیخدمات و ر  یبیر ، تمندیرضاها   ریمتغ  یبه منظور درک رولبط ب انیمشتر

حاد    یمچنا ل ا  و ه   و مشاتر   تمندیعامل در ج   رضا  یو موثر تر  یخدمات م متر  یبیره ر

و  یقا یحق رلفاه یخ  یهمچنا (.  قیا مشاابه باا تحق  ) [21] گاردد  مای  منجار   باه وفاادلر    تمندیرضا  لعال

رلبطاه مثاا  و     و وفاادلر   یا رضاا خادمات با    یا بینهته لشاره دلشتند ره ر  یبه ل( 1332)همهارلن 

 کیا   یا بیلبعااد ر  یپژوهش یط( 2111)رولچ و همهارلن  (. فوق قیمشابه با تحق) [26]دلشته  معنادلر

  یا بیرناد راه لبعااد ر    مای  نموده و لثاات یدر خدمات برر   مشتر  رل بر وفادلر رلت یخدم  و تاث

 قیا مشاابه باا تحق  )[21]گاذلر باشاد   ریتأث  رفتار  تولند بر هر دو جناه طرز نگرش و وفادلر می خدمات

 (.حاضر

خادمات باا     یا بیر  یبا  یره لرتااط مثاتا  دیر  جهینت  یخود به ل قیدر تحق( 2114)و همهارلن   رلشد

  و لرزش مشااهده باا وفاادلر     مشاتر   خدمات با لرزش مشاهده شده، لعتماد با وفادلر  یبیلعتماد، ر

هاا    ینا یب  یخدمات و لعتماد و لرزش مشاهده شده باه عناولن پا     یبیر جهیدر نت. وجود دلرد  مشتر

باه  ( 2114)و همهاارلن    سیوولنیج( حاضر قیمشابه با تحق) [23]لند  مد نظر قرلر گرفته  مشتر  وفادلر

  تمندیخدمات،رضا  یبیر یتخصص یو فن  مشاهده شده راربردها   ره جناه افتندید    جینتا  یل

 (. ق حاضریمشابه با تحق)[ 22]لند  مشتر  وفادلر  دیرلها   زهیشرر  لنگ یکهن ریو تصو یعاطب

و لز  میم اتق  غیار  باه صاورت   یکهنا  ریدهد ره تصو می خود نشان قیتحق یط( 2112)بلومر و همهارلن 

و هم به  میخدمات هم به صورت م تق  یبیر یلز طرف. گذلرد می لثر  خدمات بر وفادلر  یبیر قیطر

 (.حاضر قیمشابه با تحق)[3] گذلرد می لثر  بر وفادلر  یرضا قیلز طر یعنی میم تق غیر صورت

، حاضار  قیا بد ا   ماده لز تحق   جینتاا   یبد    مده لز  ن ا و همچن جیفوق و نتا قاتیتوجه به تحق با

 .گذلر بوده ل   ریتاث  مشتر  بر وفادلر میبه طور م تق یهیو تهن یراال و خدمات فن  یبیر
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 های اختیاری نامه تأثیر میزان کیفیت خدمات بیمه بر میزان وفاداری مشتری در خرید بیمه

 :اتیآزمون فرض جینتا

 .گذلرد می ریتاث  مشتر  بر وفادلر یخدمات ماف  یبیر: لول هیفرض

 161/21و  ماره  644/1 ریم   یبا ضر یخدمات ماف  یبیمتغیر رt  =بطاور   ، ل ا  26/1لز  شاتر یره ب

لفازلی    یخدمات مااف   یبیگذلر خولهد بود ،یعنی هر چه قدر میزلن ر ریتأث  مشتر  بروفادلر میم تق

می تولن بیان رارد  % 21بعاارت دیگر، با  طح لطمینان .   اف یخولهد   یلفزل زین انیمشتر  یابد وفادلر

 .دلرد  مشتر  لثر مثا  و معنادلر  بر وفادلر یخدمات ماف  یبیره ر

 . گذلرد می ریتاث  مشتر ینگرش  بر وفادلر یفن  یبیر: دوم هیفرض  زمون

  131/6و  ماره  313/1 ریم   یبا ضر ینگرش  بر وفادلر یفن  یبیمتغیر  رt    = 26/1لز  شاتر یراه ب 

خادمات   یفنا   یا بییعنی هر چه قدر میزلن ر. خولهد گذلش  ینگرش  بر وفادلر  معنادلر ریل   تاث

مای تاولن بیاان    %  21بعاارت دیگر، با  طح لطمینان . می یابد   یلفزل زین ینگرش  لفزلی  یابد، وفادلر

 .دلرد  مشتر ینگرش  وفادلر زلنیلثر مثا  و معنادلر  بر م یفن  یبیره ر ررد

 .گذلرد می ریتاث  مشتر  رفتار  بر وفادلر یفن  یبیر:  وم هیفرض  زمون

  213/1و  مااره   232/1 ریم ا   یبا ضار   رفتار  بر وفادلر یفن  یبیمتغیر ر =t   26/1لز  شاتر یراه ب 

 ل   

خادمات   یفنا   یا بییعنی هر چه قدر میزلن ر. خولهد دلش   رفتار  بر وفادلر  مثا  و معنادلر ریتاث

مای تاولن بیاان    % 21بعاارت دیگر، با  طح لطمیناان  . می یابد   یلفزل زین  رفتار  لفزلی  یابد، وفادلر

 .دلرد  مشتر  رفتار  لثر مثا  و معنادلر  بر وفادلر یفن  یبیررد ره ر

 :به  ازمان مورد مطافعه  راربردها   شن ادیپ لرلئه

 ماه یم هوالن و د   لندررارلن ب  برل یشن ادلتیپ ق،یتحقها   افتهیو  اتیبخ  با توجه به فرض  یدر ل

  الزم رل بارل  طیشارل  شن ادلتیپ  یشود تا بتولنند با ل تباده لز ل می لرلئه مازندرلن ل تان شعاات –  رلز

 . وردفرلهم  دلرلنیو خر انیدر مشتر  و رفتار ینگرش  وفادلر  یلفزل

با توجاه باه   ها  نمود ره  ازمان انیب نگونهیتولن ل می رد  ن ا ای دییپژوه  و تأ  یلها   هیتوجه به فرض با

لثار   گاذلر    ارمایه   مشاتر   در حوزه وفادلر دیباشند، با می  یره در  ن مشغول به فعاف یرقابت  ایدن

به د ا   وردن    یو همچن بردهوفادلر لرزش تجارت رل باال  انیمشتر رلیبخ  و  ودمند دلشته باشند ز

هاا    و شارر  هاا    ا   اازمان   یبه هم. گردد می  ازمانها   نهیموج  راه  هز انیمشتر  وفادلر

  و رقاب  لز  و دیلرلئه دهند ره در عرصه تقل  یبیبا ر یخدمات خود رل به شهل ایراال  دیبا یخدمات

 یدهنده راال ب تگ لیراال به مولد و لجزلء تشه  یبیر نههیبا توجه به ل. بتندیرقاا لز بازلر عرضه عق  ن
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رل باه    مشاتر   یخولهد بود ره جل  رضاا   منا   تر هیمولد لوف هیراال در ت   یمرغوب  یدلرد بنابرل

 دلده لیتحو  ل   ره به مشتر یتیخدمات تمررز بر موقع  یبیهمرله خولهد دلش  لما در خصوص ر

و   درک مشاتر  رتیراررنان ل   راه لنادلزه مغاا     برخوردها وهمان رفتارها   یموقع  یو ل شود می

در    اودمند  ریتاث  پس برخورد راررنان و رفتار منا    ن ا با مشتر. رند می لنتظارلت لو رل مشخص

 . خولهد گذلش  انیمشتر  وفادلر

 یآت قاتیتحق یبرا یشنهاداتیپ

هاایی   ناه یالزم ل   تا به موضاوعات و زم  نجایدر ل قیتحق  یشده در فصول ل انیمولرد ب هیبا توجه به رل

 :ر د لشاره گردد  می منا   بنظر ندهیمرتاط در  ها   پژوه   پژوهشگر برل دیره لز د

 حاضر قیتحق جی ن با نتا جینتا    هیبه منظور مقا یخدمات   ازمان ا گریلنجام پژوه  فوق در د-1

  یمانند شها  رفتارها   مربوط به ولرن   رهایمتغ گریبر د قیلبعاد تحق ریتأث یبرر -2

 مهیدر صنع  ب ژهیبو یخدماتها   در  ازمان انیلز نظر مشتر  عولمل موثر وفادلر ییشنا ا-3

هاا    ناماه  بیماه در  یحت انیمشتر  و نگر  رفتار  یدر لفزل یو فن  خدمات رارررد  یبیر یبرر -4

  لجاار

 . انیمشتر یو نگرش  رفتار  گذلر بر وفادلر ریعولمل تأث گرید ییوشنا ا یبرر -1
 

  منابع  .7
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 مقدمه -1
در لی  میان، بخ  بیمه با لرلئه . تأثیر متقابل، در رشد و تو عه مؤثرندبا  ها  مختل  لقتصاد ،بخ 

ها  ها  لندک لز گروهها، لز رله گرد ور  حق بیمهخدمات و لرتااط منطقی بیشتر با  ایر بخ 

تولند لز زندگی لجتماعی لن ان ا حباظ  رند، بیمه مختل  لقتصاد  و پردلخ  به موقع خ ارت می

تولند در لفزلی  توفید،راه  اد   ای  خاطر در نزد رار فرینان و صاحاان پیشه میهمچنی ، با لیج

. نقشی مؤثر در تو عهء لقتصاد  لیبا رند ولردلت لز بازلرها  ج انی و گ  ت  بندها  ولب تگی،

گذلر  و شرر  گذلر ،راه  ری ک در  رمایهبیمه با همولر رردن رله  رمایه بنابرلی  لز یک  و،

ها  لقتصاد  ور  در دیگر بخ باعث لفزلی  ب ره»ها  فنی لز محل کخیره« گذلر مایهدر  ر

ها  لقتصاد  نیز موجاات تقوی  و تو عهء صنع  شود؛ و لز دیگر  و، رشد و تو عهء دیگر بخ  می

تری  بخ  صنع  بیمه در دنیا  ، زیرل لز یک  و با بیمه زندگی بزرگ.  ازدبیمه رل فرلهم می

ها  لقتصاد  و لز  و  دیگر با رفع روچک خانولر به  و  لیجاد ظرفی ها   هدلی   رمایه

ناپذیر  در تو عه لقتصاد    تی ن اد خانولده به عنولن عرضه رننده نیرو  رار، نق  لنهارها   دغدغه

د  بیمه زندگی نق  ب یار م می در رشد لقتصاها   تولن گب  شرر همچنی  می. و لجتماعی دلرد

حتی پس لز رنترل دیگر عولمل مؤثر بر رشد دلرند، یعنی نه تن ا بیمه زندگی با رشد لقتصاد  تو عه 

لمروزه همه مدیرلن در لی  لمر م م لتباق نظر دلرند . رندیابد بلهه به رشد لقتصاد  نیز رمک میمی

شود در  می ادره ریشه و ل اس رشد نوی  لقتصاد  یا تحوالتی ره تح  عنولن ته عه لز  ن ی

همچنی  یهی لز م ائل . ور  ل  بهارگیر  نظام فنون جدید و لرتقا  پیو ته رارلیی و ب ره

باشد ره لی  لمی میعها عدم تبهیک ولحدها  غیررارل لز ولحدها  رارل بصورت گریاانگیر  ازمان

ن ل  ، چون در موضوع م متری  دفیل ناتولنی مدیری  در لتخاک تصمیمات منا   برل   یند  ازما

ور  خود رل صورتی ره در لی  تشخیص عاجز باشد نمی تولند منشا نارارلیی رل تعیی  و به تاع ب ره

 .لفزلی  دهد

هجر  شم ی در رشور ما مطرح گردیده  1262ل  و لمروز  بیمه برل  لوفی  بار در  ال شهل حرفه

مل  مد و متعاق   ن لمتیاز فعافی  در لی   ال مذلررلتی بی  دوف  لیرلن و  بارت روس بع. ل  

 ال به یک نتیجه روس یتام الزلرپلیار  ولگذلر  21لنحصار  در زمینه بیعه و حمل و نقل برل  مدت 

ل  برل  و  با لی  وجود نامارده ظر  م ل   ه  افی ره ج    غاز فعافی  بیمه(. 1331رریمی،)شد

مورد نظر نگردید و به همی  ج   لی  لمتیاز لز و  در نظر گرفته شده بود قادر به تا یس شرر  بیمه 

ها  تاترلنا و هجر  شم ی دو شرر  بیمه رو ی به نام 1332متعاقاا در  ال .  ل  شد
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در . تاتهتازمررور  لقدلم به تا یس نمایندگی بیمه ج   بازدید و پردلخ  خ ارت در لیرلن نمودند

لنگلی ی،  فمانی، لتریشی ل   ها  بیمهن شرر در لیرلها  با تصوی  قانون ثا  شرر  1311 ال 

نا یونال  -ویهتوریا -رویال  -لیگل ل تار بررشایر -لفیاس -لینگ ترلن :  وئی ی و لمثال  ن مانند

ل  در لیرلن لقدلم به لیجاد شعاه و نمایندگی ررده و به فعافی  بیمه... لتحاد لفوطنی و  - وئیس فنیهس 

ها  بیمه خارجی م توالن رشور رل متوجه ضرورت تأ پس ا  شرر هگ ترش فعافی . پردلختند

یک شرر  بیمه لیرلنی ررد ره تأ یس و فعافی  ر می خود رل لز لول ط  بان ماه همان  ال  غاز 

تولن نقطه عطبی در تاریخ فعافی  بیمه رشور دلن   زیرل لز  ن  می ررد تأ یس شرر  بیمه لیرلن رل

شت  تشهیالت لجرلئی منا   قادر به رنترل بازلر و نظارت بر فعافی  پس دوف  با در لختیار دل

شرر    امی بیمه لیرلن با  رمایه  1312در  ال (. 1331رریمی،)مو  ات بیمه خارجی گردید 

 1316دو  ال بعد لز تأ یس شرر    امی بیمه لیرلن یعنی در  ال . صددرصد دوفتی تا یس شد

بر ل اس مصوبه  1321در  ال . به تصوی  مجلس شورل  ملی ر ید ماده تدوی  و 36قانون بیمه در 

 211ها  بیمه خارجی موظ  شدند ج   لدلمه فعافی  خود در لیرلن مالغ هیات دوف  رلیه شرر 

هزلر دالر به عنولن ودیعه نزد بانک ملی لیرلن تودیع نمایند و پس لز  ن نیز منافع  افیانه خود رل تا زمانی 

ها و لی  تصمیم موج  تعطیل شدن رلیه نمایندگی. ه پانصد هزلر دالر بر د بر  ن بیبزلیندره لی  مالغ ب

ها  بیمه خارجی در لیرلن به ل تثنا دو شرر  بیمه یوررشایر و لینگترلح گردید و شرلیط شع  شرر 

  نخ تی 1322در  ال (. 1331رریمی،)ها  بیمه لیرلنی فرلهم  اخ رل برل  گ ترش فعافی  شرر 

به تدریج هب  شرر   1343در لیرلن تأ یس شد و تا  ال  "شرر  بیمه خصوصی به نام نیمه شرق

 اختمان و رار تأ یس شده و به ، ها  لرید بارس، على أ یاد لفارز، لمیدبیمه خصوصی دیگر به نام

موتور  قانون بیمه لجاار  م هوفی  مدنی دلرندگان و ایل نقلیه  1341در  ال . فعافی  پردلختند

به تصوی  ر ید با  -ره به بیمه شخص ثافث لتومایل معرو  ل   -زمینی در قاال شخص ثافث 

تأ یس شد و وظایبی مانند تنظیم  "بیمه مررز  لیرلن" 1311ل  در رشور در  ال لفزلی  فعافی  بیمه

بیمه و تیهه ها و مقررلت تو عه و تعمیم بازلر بیمه رشور و هدلی   ن لز طریق تصوی   یی  نامه

ل  به نمایندگی لز دوف  در بازلر بیمه و لنجام دلدن ها  بیمهها  شرر رارگزلر  و نظارت بر فعافی 

. ت رلن، حافظ، تولنا و دلنا تأ یس شدند:  ها بیمه لتهایی لجاار  برل  مو  ات بیمه خصوصی به نام

ت رلن، حافظ، تولنا و دلنا تا یس : ها  چ ار شرر  خصوصی به نام 1311تا  1311ها  در فاصله  ال

 1313چ ار شرر  بیمه لیرلن، أ یاد لفارز و دلنا به فعافی  مشغول بودند ره در  ال  1313تا  ال . شدند

( بیمه معلم )ها  ها و بیمهگذلر  با  رمایه بانکشرر  بیمه تخصصی به نام بیمه صادرلت و  رمایه
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دوفتی به تصوی  مجلس شورل  ل المی ر ید فذل  غیر س شرر قانون تأ ی 1331در  ال .تأ یس شد

گر ها  بیمه ایر شرر  1332شرر  خصوصی حافظ در منطقه  زلد ری  و لز  ال  1331در  ال 

می   ، د . ، پا ارگارت امان. خصوصی لز قایل پار یان، رلز ، رار فری  تو عه، مل ،  یناء لفصید

(. 1331رریمی،)باشدها  بیمه گر رو به لفزلی  مینیز تعدلد شرر تأ یس شدند و در حال حاضر  -و 

گردد و عملیات بیمه در لیرلن رل در مؤ  ه رو ی ش برمی. ه 1332 غاز فعافی  بیمه در لیرلن به  ال 

ها  ره لوفی  شرر  بیمه لیرلنی تأ یس شد بازلر بیمه در لختیار شرر  1314 غاز رردند و تا  ال 

 .ودبیمه خارجی ب

باتوجه به لی  ره صنع  بیمه در طول مدت فعافی  خود در مقاطع مختل  در شرلیط رامال متباوتی 

 :تولن مقاطع زمانی تحوالت صنع  بیمه رل به لی  مولرد تق یم رردقرلر دلشته ل  ، می

 ، تاریخ تأ یس شرر    امی بیمه لیرلن1314،  غاز فعافی  بیمه در لیرلن تا  ال 1232لز  ال  (1

، تاریخ تأ یس بیمه مررز  1311، تاریخ تأ یس شرر    امی بیمه لیرلن تا  ال 1314لز  ال   (2

 لیرلن

 ، تاریخ ملی شدن صنع  بیمه رشور1313، تاریخ تأ یس بیمه مررز  لیرلن تا  ال 1311لز  ال  (3

ره ، تاریخ تصوی  قانون لدل1361، تاریخ ملی شدن شررت ا  بیمه خصوصی تا  ال 1313لز  ال   (4

 بیمهها   لمور شرر 

، تاریخ تصوی  قانون 1331بیمه تا  ال ها   ، تاریخ تصوی  قانون لدلره لمور شرر 1361لز  ال   (1

 دوفتی  غیر تأ یس مؤ  ات بیمه

ها   شرر  از   ، خصوصی1333دوفتی تا  ال  غیر تاریخ تأ یس مؤ  ات بیمه 1331لز  ال   (6

 بیمه دوفتی

تابع ریسک  بیمه حقبیمه و اصل های  مدلهد  لی  مقافه نقطه  غازینی برل  برر ی  :هدف

 . در ایران است

 فرضیات مقاله

 ها  بیمه در لیرلنبرر ی رتاه بند  شرر  -

بیمه تاثیر  صنع  در موردنظر ولحدها  لرزیابی در شاهه دهندهشهل ها خروجی و ورودی ا   -

 .باشدگذلر می

 .باشدگذلر میها  بیمه لیرلنی تاثیرعملهرد شرر رارلیی ن ای در  -
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 بیمه -1

فعافی  یا جان فرد   -بیمه عقد  ل   ره طی  ن خطر قری  لفوقوعی ره ممه  ل   برل  دلرلئی 

در لی  . رند تا طی  ن زیان ماد  ناشی لز خطر رل جارلن نمایدپی   ید رل به شرر  بیمه منتقل می

گذلر وج ی بیمه. گر گویندرند بیمه گذلر و قاول رننده خطر رل بیمهنتقل میفر یند فرد  ره خطر رل م

موضوع یا مورد  . گرددو موضوعی ره باب   ن عقد بیمه منعقد می بیمه حقپردلزد ره  می گررل به بیمه

 بیمه عقد  ل   ره. رندبیمه رل چنی  تعری  می 1316قانون بیمه مصوب  ال  1ماده . گویندبیمه می

رند در لزلء پردلخ  وجه یا وجوهی لز طر  دیگر در صورت وقوع به موج   ن یک طر  تع د می

گر، طر  تع د متع د رل بیمه. یا بروز حادثه، خ ارت ولرده بر لو رل جارلن نموده یا وجه معینی بپردلزد

شود موضوع بیمه یمه میو  نچه رل ب بیمه حقپردلزد گر میگذلر به بیمهگذلر، وج ی رل ره بیمهرل بیمه

 (.1321تیمور  و فرهی،)نامند 

 انواع بیمه .1-8

در . شودبیمه با توجه به نوع نگاه ما مانا  قانونی لهدل  و مقررلت  به لنولع مختلبی تق یم بند  می

 :شودبیمه به دو نوع رلی تق یم می، یک تق یم بند 

ها  ناشی لز قانون نیز معرو  ه تند ره در مورد مهها  لجاار ، به بیها  لجتماعی با بیمهبیمه -لف 

قانون گذلر برل  لقشار  لز جامعه ره لز یک . رندرارگرلن و لقشار رم در مد جامعه صدق پیدل می

شوند و لز  و  دیگر خود به فهر  ینده و معیش  خود نی تند یا  و نیرو  توفید  جامعه مح وب می

-مه منا ای دلشته باشند، دوف  رل موظ  ررده در ج   حمای  لز  نبرل   ینده خود نمی تولنند برنا

ها  ها قرلر دهد به بیمهها   لجتماعی رل برقرلر ررده و لی  لقشار رل زیر چتر لی  نوع بیمه، بیمهها

گذلر به میل و لرلده خود و به صورت لختیار  نیز معرو  ه تند ره در  ن بیمهها   بازرگانی، به بیمه

ها تع د دو طرفه ل   یعنی در لی  نوع بیمه. رند ها   ن لقدلم میلنه ن ا  به ت یه لنولع پوش  زلد

ها  بازرگانی ، بیمهدهدتامی  بیمه در لختیار و  قرلر می، گذلرلز بیمه بیمه حقگر درلزل  دریاف  بیمه

لند  تنوع خطرها  بهار گرفته شدهره به فرلخور نیاز روز و لند  به لنولع مختلبی در طول زمان تق یم شده

بر ل اس نهاتی ره در باب (. 1326رحیمی،)ها  م هوفی  لشخاص و بیمهها   ها  لمولل، بیمهنظیر بیمه

-ها لرلئه میهایی ره لی  شرر نامه بیمهبیمه و ها   ها  بیمه لشاره شد و لنولع شرر عملیات شرر 

بی  لز هر صنع  دیگر  لز طریق لرتااط دلدن عملهرد با  ر یم ره صنع  بیمهرنند،  به لی  نهته می

نتایج  ود و منبع  ر   خولهد ررد زیرل بقاء لی  صنع  بر لی  ل اس ل   ره فاصله زمانی میان 

، ب ود م تمر و بر همی   یادگیر   ازمانی. طوالنی و دلرل  تاخیر زیاد ل  ، لخذ و نتایج مورد لنتظار
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ها  لخیر توجه روز لفزونی پیدل به همی  دفیل لی  م هله در دهه. شودهنگی میلفزلی  لرتااطات و هما

 (.1321روحی،) ررده ل  

گیر  و تشخیص لندلزه. باشدها مییهی لز وظای  لصلی مدیرلن رنترل و نظارت بر عملهرد  ازمان

به  ن ماذول عملهرد  ازمانی لز موضوعاتی ل   ره مدیرلن و محققی  دلنشگاه توجه زیاد  رل 

عملهرد باال عملهرد هدفی ل   ره .  لند و تارنون مقاالت متعدد  در لی  رلبطه منتشر شده ل   دلشته

تولند عملهرد گذشته  می یک روش علمی و منطق لرزیابی نه تن ا  بطور موثر. رنندها دناال می  ازمان

ر ب اود و د تیابی به موقعی  مطلوب  ازمان رل لرزیابی رند، بلهه منجر به لیجاد تصمیماتی به منظو

 (.1،2112زیانا و همهارلن)شود عملهرد در  ینده نیز می

 وضعیت صنعت بیمه در ایران.  1-1
با نگاهی به لطالعات موجود در  افنامه  مار  بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن، وضعی  صنع  

تولن بر ورد ررد منظور لز رشورها  ج ان میبیمه لیرلن رل در بی  رشورها  منطقه و قاره   یا و حتی 

لز رشورها   MENA، بند  بانک ج انیطاق د ته. باشدمی MENAمنطقه همان رشورها  

فی ی و مرلر  تشهیل شده ل   . جیوتی ، رشور  فریقا  شمافی یعنی لفجزلیر، تونس 1خاورمیانه و 

تا  1333ها  توفید  لیرلن در  ال بیمه حق ل  به میزلنها  بیمهبر ل اس لطالعات مربوط به شاخص

 علیزلده و همهارلن،) 12161.  31212. 46433: بر ح   میلیارد ریال به ترتی  برلبر ل   با  1321

1326.) 

 (درصد)در منطقه،آسیا وجهان  بیمه حقسهم ایران از  .(8)جدول

 سال
 بیمه حقسهم ایران از 

 منطقه

 بیمه حقسهم ایران از 

 آسیا

 بیمه حقسهم ایران از 

 جهان

1333 46433 41/1 11/1 

1332 12161 42/1 13/1 

1321 31212 14/1 11/1 

ها  توفید  با دو پله لرتقا لز مقام بیمه صنع  بیمه رشور لز نظر شاخص حق( 1321)2111بر ل اس  مار

ها  لخیر دیگر در  اللز  و  . چ ل و ششم طی ده  ال لخیر در جایگاه چ ل و چ ارم لی تاده ل  

بیمه  رلنه در رشور روند صعود  دلشته و در لی   ال لیرلن با پنج پله صعود ن ا  به  ال  شاخص حق

بیمه توفید  در  هش  رشور لرتقا یافته نرخ رشد حقگذشته لز مقام هبتاد و  ه به جایگاه شص  و 

                                                                                                                         
1. Xinan and et al 
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 2/41، 4/21، %14.1با  در لی   ه  ال به ترتی  برلبر ل  ( درصد)رشور بر ح   ریال 

معموال برل  مقای ه وضعی  صنع  بیمه رشور با رل لقتصاد لز شاخص ضری  نبوک  (.1331رریمی،)

توفید  به توفید ناخافص دلخلی ل   و بیانگر  بیمه حقشود لی  شاخص حاصل تق یم  می بیمه ل تباده

لقتصاد یک رشور ل   و توفید تر صنع  بیمه در مقای ه با مجموعه تر و با  ه تهحرر   ریع

ناخافص دلخلی نیز لرزش رل راالها  خدمات ن ایی توفید شده در رشور در یک بازه زمانی معی  

تری  شاخص ضری  نبوک بیمه به عنولن م م. شود می گیر ل   ره با ولحد پول جار  رشور لندلزه

، % 4/1، %3/1: ترتی  برلبر ل   باها به برر ی وضعی  صنع  بیمه رشورها در رشور ما در لی   ال

 (.1326علیزلده و همهارلن،)% 1/1

 (درصد)ضریب نفوذ بیمه  .(1)جدول
 جهان آسیا منطقه ایران سال

8911 9/8 1/8 8/9 3 

8913 1/8 1/8 1/9 3/9 

8930 1/8 1/8 3/1 3/9 

 ریسک 1-9

در حقیق  مو  ات بیمه با توجه به بر ورد لرزیابی ره ن ا  . ری ک ب تر تمام عملیات بیمه ل   

گذلر  دلرند، با پوش  لی  ری ک لز وقوع خ ارت در حوزه خدمات لجتماعی و توفید و  رمایه

رفاه  گذلر  فرلهم  ورده و لز  و  دیگر در حوزه ویی شرلیط لیده لفی رل در فضا  توفید و  رمایه

گرچه صنع  بیمه نیز مانند  ایر صنایع .  ازندتر میلجتماعی نیز زندگی رل برل  لفرلد جامعه مطلوب

بای   فعافی  لقتصاد  و  ود ور باشد، دوف  نیز با توجه به لرتقاء  طح رفاه لجتماعی و لیجاد می

در ج   رونق و رشد  ن ها  لی  صنع  رل با دق  زیر نظر دلشته و ب تر تو عه لقتصاد ، فعافی 

ل  ل  ، با لی  وجود تعری  جامع و هماهنگی لز ها  بیمهرنند گرچه ری ک ب تر فعافی تالش می

لما لگر بخولهیم تعری  علمی و قابل قاوفی لز . ری ک، ره مورد پذیرش همگان باشد، لرلئه نشده ل  

ری ک رل . تعری  نمائیم "وع خ ارتعدم لطمینان ن ا  به وق"بای    ن رل ری ک دلشته باشیم، می

ری ک پویا یا کهنی ( لف . رننددر دو شهل ری ک پویا یا کهنی و ری ک ثاب  یا خافص مطرح می

ها  لقتصاد  مرتاط ل   ره نتایج  ن ممه  گذلر ها و  رمایهلی  ری ک به  ن د ته لز فعافی 

ها قابل محا اه نی  ، معموال قایل ری ک لز  نجا ره نو انات لی . ل    ود  ور یا زیان بخ  باشد

ل  ل   ره لفعال ها به گونهلز طر  دیگر ماهی  لی  ری ک. ها قابل بیمه شدن نی تندلی  قایل ری ک

  .رنندو لعمال ضد لخالقی لفرلد کینبع رل  تحریک می
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نه برل  شخص شود ره در پی  ن متبعتی ها گبته میری ک ثاب  با خافص به  ن د ته لز ری ک( ب

ها  بیمه با توجه به  وز  شرر  صدمه دیده و نه برل  جامعه نخولهد دلش ، مانند  یل، زفزفه،  ت 

بینی ررده ها رل پی تولنند لحتمال وقوع لینگونه خ ارتها  گذشته، میلطالعات  مار  در طی زمان

 .تعیی  نمایندها  منا ای رل برل  پذیرش لینگونه ری ک بیمه حقو 

 بیمه حق.  1-1

 گر پردلخ گذلر به عنولن ما به لزلء تع د بیمهبیمه، ب ا  تأمی  خطر یا مالغی ل   ره لز طر  بیمهحق

بازرگانی یا  بیمه حقدلرند، لز مشتریان خود دریاف  می بیمه حقگرلن کیل عنولن  نچه بیمه. شود می

ها به ها  عمومی و رارمزد ول طهینهو هز( خافص بیمه حق)بیمه خطر  تجارتی ل   ره لز جمع حق

نیز صادر و ت لیم مشتر   بیمه حقنامه صورتح اب به طور معمول همزمان با صدور بیمه.  یدد   می

ل  ج   مشتر  گر لخطاریهطور لق اطی صادر شده باشد، بیمه به نامه بیمهدر صورتی ره . گرددمی

در لی   گ ی به طور . رنندبیمه رل یاد ور  میط حق فر تد و عولق  پردلخت  با دیر پردلخت  قمی

شود در صورت نپردلخت  ق ط بیمه در  رر ید مقرر، منظور می بیمه حقمعمول م لتی برل  پردلخ  

 .تولند قرلردلد بیمه رلف خ نمایدگر میبیمه

 بیمه حقاصل محاسبه  .8-1-1

  االنه ن ا ها   بیمه حقره رل مطافاات رل به رل       К یک م یر طایعی ه   به فرم   

لی   .دهیم می رولبطی ره در ل الید قال گبته شد رل به ری ک مربوط به هر فرد ن ا .دهیم می

با لنجام لی  رار به صورت خودرار به تعادل در رل دلرلیی  .شوند می تو ط بیمه پوش  دلدهها  ری ک

 .  ام د   یافتیم

حال لگر به صورت صریح در نظر بگیریم  نگاه .رنون  ود   ام رلبه صورت ضمنی در نظر نگرفتیم تا

iR.    بخشی لز  ود   ام ل: 
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 

             

                      

         

 

 بیمه  مشکالت تعیین حق .1-1-1

فی با و. دنمولم قدلن ا  به تعیی  حق بیمه لن بیمه میتولدلد قرل  بررت خ ار نتظارد لمولر مقد ورد با بر

 :میباشدلر  شور دب یار یررازالیل دتومایل به لتعیی  حق بیمه شخص ثافث  ،صالوی  لهمه 

ن ا   متقابل همه لت ثرلنظر گرفت  در ند ره دلرتعیی  حق بیمه نق  د  در یار زمل ب یالعو:لوفی  مشهل

 هد شدلخول مدد یازباعث پیچیدگی  

می رلب  با دیع با زتودن بورن نا متقال یرز   لمرتاط رت خ ا  عالدیع زتوه به نحو:می  مشهل دو

د قعی باعث می شوولغیر ده و فتات و دور لپر  عاهالدیر رمی دمقاو صبر   عاهاد  لز لدیازیر دمقا

 .  خ  باشدر ب یال   ن برز   ا لمد

 طح عمومی ، رتخ ار نتظارد لمولر مقدو بط بی  متغیرها رولطایع  دن بولر ناپاید:  ومی  مشهل 

د  یات زبا نو انا  قول حتمالیگر به ل د افی به  الز  یر دمناطق  رص در فخصولعلى رت خ ا

شته دلتاثیر رت خ ا  عالن لدند برمیزلوهم میت... د  وقتصالشد ر، رمتون ملی همچولعو.   له لهمر

 پایی  باشدر    ب یالممه  ت طالعالریبی  . باشد 

یابی ل  لرزش مد بررلرا  و قور محا ااتی ب یا  هالر فزم لنرومج ز ر ب یا  یانه هارل:چ ارمی  مشهل

طالعاتی   لبانک هارو  یتم ها بررفگولبرخی د  عدت محا اال یرزمیباشد ز نیارد مول تو عه مدو 

 .بر میباشدن ماو زطاق  فر ا رحجیم ب یا

 بخش بیمه -نسبت مالی .1-1

لز دیگر . شود ل تباده می( م تقل)ها  مافی برل  لرزیابی رلی عملهرد مافی یک مو  ه  لز ن ا 

تولن لز  ن برل  لرزیابی عملهرد مو  ه در برلبر  ایر مو  ات  راربردها  ن ا  مافی لی  ل   می

به عنولن ها  مافی به معنا  پایان دلدن به خودشان نی تند بلهه  ن ا . موجود در صنع  رمک گرف 

ها   به منظورلرزیابی شرر ( مرلقا ) CARE. شوند ل  برل  ف م ماانی یک مو  ه شناخته می و یله

 :شوند می د ته تق یم 1لی  ل تاندلرها  ن اتی به . رند بیمه لز یک  ر  ل تاندلرد ن اتی ل تباده می

 (عایدلت)در مدها  -1
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 ها  نقدینگی ن ا  -2

 (بودنقابل وصول )تولنایی پردلخ  بدهی  -3

 :لند جزئیات مولرد فوق در زیر  ورده شده

 های درآمدها نسبت 8-1-1

ها به یک نگرلنی  لز لینرو لی  عملیات. ها  بیمه ضرور  ل    ور برل  شرر  ها   ود لنجام عملیات

گر  بر رو  تولنایی بیمه CAREدر مد حاصل لز   گیر  لندلزه. لند ها تادیل شده معمول برل  لی  شرر 

ها  رقابتی رل به صورت موثر به  گر باید بتولند رلههارها و تولنمند  در ولقع بیمه. ز دلردتمرر

 ور   قابلی   ود CARE. ها  رشد و حاشیه  ودها  لرضا رننده و قابل تحمل تادیل رند فرص 

 :رند ل  رل به صورت جدلگانه برر ی می ها  تع د دلده شده و  رمایه نق 

 آمدهاهای در نسبت(: 9)جدول
 نسبت فرمول اهمیت در بررسی

  رشد در تجارت ل   ره  نشان دهنده

گر ن ا  به  ن تع د  تو ط مو  ه بیمه

 .دلده ل  

ناخافص تع د دلده شده  بیمه حق)

(Y1 )– ناخافص تع د دلده  بیمه حق

تع د دلده  بیمه حق(/111( *Y0)شده 

 (Y0)شده 

 بیمه حقرشد 

ها   ری ک(  طح)  مقدلر  دهنده نشان

بیمه .گر ل   نگ دلر  شده تو ط بیمه

نق  م می رل در فر یند ( مجدد)لتهایی 

لنتشار و پخ  یه ان ری ک لیبا 

 .رند می

خافص تع د دلده  بیمه حق

 ناخافص تع د دلده شده بیمه حق/شده
 ری ک( نگ دلر )ضاط 

لی  ن ا  تجربه زیان شرر  رل متنا   

به د    مده در طول  ال رل  بیمه حقبا 

ن ا  زیان در ولقع .رند گیر  می لندلزه

لنعهاس کلت ری ک تع ددلده شده و 

رافی بودن یا رافی ناودن قیم  

 ها ل   ها  مربوط به ری ک گذلر 

   بیمه حق/  خافص شده زیان مطافاه

 111*خافص به د    مده
 (خ ارت)ن ا  زیان 

زدهی   با ن ا  هزینه لنعهاس دهنده

ن ا  هزینه . ل  ل   بیمهها   عملیات

گر با ل تباده لز د ته  برل  یک بیمه

لی  رار همگام .شود تجارت برر ی می

رارمزد ( -+/)ها  مدیری  شده هزینه)

( به د    مده/)پردلخ  شده خافص

 خافص به د    مده بیمه حق(/111*

 ن ا  هزینه
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 نسبت فرمول اهمیت در بررسی

 .شود می با تمایالت مشابه لنجام

شده لنعهاس هزینه تع د  ن ا  ترری 

ها   مانند  اختار هزینه)دلده شده ل   

 (.گر مربوط به بیمه

 ن ا  ترری  شده ن ا  هزینه+ن ا  زیان

ها   لی  ن ا  میانگی  بازگش  دلرلیی

گذلر  شده تو ط شرر  رل   رمایه

ها  لصلی  قال و بعد لز  ودها و زیان

در حی  . رند گیر  می لندلزه

شامل )گذلر  ازده  رمایهگیر  ب لندلزه

هر دو مورد مانند  ودها  ( در مدها

 .شوند ولقعی در نظر گرفته می غیر لصلی

ها و  ایر  در مد ب ره،لجاره

 ل  در مدها   رمایه

 ها گذلر  میانگی  رل  رمایه

 گذلر  بازده  رمایه

 
لرزش حافص / ود بعد لز مافیات

 میانگی 
 بازگش  لرزش خافص

 

 های نقدینگی نسبت .1-1-1

گر  نقدینگی بیمه. گر رل فورل حاصل رند رند تا تع دلت بیمه نقدینگی خوب به شرر  بیمه رمک می

نقد  و (   ام)تولند تع دلت مافی خودش رل با دلرلیی  گر می به لی  ب تگی دلرد ره  یا بیمه

ها باید  افم و دقیق، متنوع و نقدینه بوده یا لز  گبتنی ل   ره لی  دلرلیی. لرضا رند گذلر   رمایه

 ازد  گر رل قادر می مقدلر زیاد نقدینگی بیمه. ها  نقد  عملیاتی تع دلت رل لرضا رنند طریق جریان

گبتنی ل   . ها لرضا رند گذلر  متوقع رل بدون فروش خارج لز موعد زمانی  رمایه غیر ها  نقد  نیاز

به دفیل شرلیط )ها  ولقعی قابل توجه    زیان ها ممه  ل   نتیجه گذلر   رمایهفروش خارج لز موعد 

 .باشند( یا پیامدها  مافیاتی/موقتی بازلر و
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 های نقدینگی نسبت .(1)جدول
 نسبت فرمول اهمیت در بررسی

هایی ه تند  ها  فنی لندوخته لندوخته

مطافاات متوقع ره ره برل  مرلقا  لز 

. لند ممه  ل   طل  شوند لیجاد شده

گر نخولهد دلرلیی  در صورتی ره بیمه

دلرد،  نقد  رل برلبر با لندوخته فنی نگه

گر  بیشتر بودن دلرلیی نقد  به بیمه

رند تا لز لی  مطافاات قابل  رمک می

 لنتظار مرلقا  رند

 ها  فنی لندوخته/ ها  نقد  ییدلرل
ها     در برلبر لندوختهها  نقد دلرلیی

 فنی

   گر در ت ویه لی  ن ا  تولنایی بیمه

جار  خودش بدون فروش ها   بدهی

ها  درلز  گذلر  زودهنگام  رمایه

. دهد مدت یا قرض گرفت  پول نشان می

لگر لی  ن ا  رمتر لز یک باشد  نگاه 

گر به جریان نقدینگی  دلرلیی بیمه

 ح اس بیمه حقحاصل لز وصول 

 شود می

( بدهی، لفزلمات)دیون / دلرلیی نقد  

 جار 
 جریان نقدینگی

 

 (قابل وصول بودن)پارامترهای مربوط به توانایی پرداخت بدهی  .9-1

تمام . رند گر رل حاصل می در پردلخ  بدهی ماانی د تیابی به تع دلت بیمه( لمنی )  رافی بودن حاشیه

ها  بیمه م تلزم به بر ورده رردن حاشیه لمنی  در ملزومات مربوط به پردلخ  بدهی  شرر 

بدهی حاشیه لمنی  در پردلخ  ، IRDA. رننده تعیی  شده لز یک زمان به زمان دیگر ه تند متعادل

حاشیه لمنی  در پردلخ  بدهی . ها  بیمه در رشور هند رل وضع ررده ل   برلبر  برل  شرر  1.1

 .ها ل   گذلر  بانک ن ا  رافی بودن  رمایه( برلبر با)ها  بیمه ولب ته به  برل  شرر 
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 پارامترهای مربوط به توانایی پرداخت بدهی .(9)جدول
 نسبت فرمول اهمیت در بررسی

در پردلخ  ( لمنی )  بودن حاشیهرافی 

گر  بدهی ماانی د تیابی به تع دلت بیمه

ها   تمام شرر . رند رل حاصل می

بیمه م تلزم به بر ورده رردن حاشیه 

لمنی  در ملزومات مربوط به پردلخ  

رننده تعیی  شده لز یک  بدهی متعادل

 .زمان به زمان دیگر ه تند

گزلرش  IRDAمطابق با  نچه ره به 

 ه ل  شد
 حاشیه لمنی  در پردلخ  بدهی

لی  ن ا ، جریان رل مانند ظرفی  تع د 

 دلده شده لز طریق برر ی تغییر ن ا 

ن ا  بدهی به دلرلیی )معی   غیر

 .دهد عملیاتی شرر  نشان می(خافص

 ها  نع د دلده شده بیمه حق

 لرزش خافص

ن ا  بدهی به )معی   غیر تغییر ن ا 

 عملیاتی(دلرلیی خافص

 

 بیمه به عنوان یک سیستم پویا. 3-1

لی  . تولن به صورت یک  ی تم ورود  و خروجی مشاهده ررد ها  مربوط به بیمه رل می تمام فعافی 

 : ی تم به قرلر زیر ل  

مقادیر رل به صورت   .ها   االنه بیمه ل   لی  موضوع تن ا برل  برطر  رردن عقاید مربوط به قرلردلد 

 :زیر قرلر دهید

Pt~ در  ال ( رارمزدها  خافص)ها  بیمه حقt 

St~   مربوط به خ ارت، به عنولن مثال مطافاات پردلخ  شده و رزرو شده ( مطافاات)ها   درخول

 tدر  ال .( شوند ها می شامل مطافااتی ره مربوط به هزینه)

Ct~  ها  متحمل شده در  ال  تمام هزینهt (ها  ره قاال در  به جز هزینهPt  وSt لند در نظر گرفته شده). 

it ~  در لنت ا   ال ( مازلد)نرخ ب رهt  

ها و  ، ب ره(خ ارلت)ها  ها، زیان بیمه حقتر مطل  فرض رنید ره تمام  برل   ادگی و درک   ان

تر به قضیه نگاه رنید  بینانه در صورتی ره بخولهید ولقع. لند ها در لنت ا  هر  ال پردلخ  شده هزینه

به لزل  لنت ا  هر ( ها و هزینه ها ها، زیان بیمه حق)ها  نگونه در نظر بگیرید ره تمام لی  رمی تولنید لی می

ها مانند  در ولقع لی  رمی . شوند  ال ری ک ره به  ن تعلق دلرند محا اه شده و در نظر گرفته می

مشخص  ها  فعلی با قطعی   پس فرض رنید ره لی  مقادیر لرزش. ها  فعلی ه تند رمی  لرزش

 ه تند
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در لی  مورد منظور لز م ائل، )لیم  با در نظر گرفت  لی  موضوع م ائل مربوط به رزرو رل حذ  ررده

هد  لز لنجام لی  رار در لی  مقافه لی  .( باشد ها  فعلی می م ائل کلتی مربوط به عدم قطعی  لرزش

 .فص تمررز شودبیمه خا بود ره تن ا بر رو  م ائل مربوط به محا اات مربوط به حق

 روش -9

 ل تباده ل رتابخانه منابع لز نظر  مباهیم و تعاری  ماانی، تدوی  ج   :ل رتابخانه مطافعات( لف 

 پژوه ، موضوع با مرتاط رت  و هاهمای  ها،نامه پایان مقاالت، مناع و مبیدتری  م متری  ره شد

 .ل   بوده رشور ها ها  دلنشگاهرتابخانه و لطالعاتی منابع و هاپایگاه

. ی ل تولر ل  ریاضها   ل اس تجزیه و تحلیل لطالعات بر م ایل تحقیق در عملیات و مدف از ( ب

در لی  مقافه لز نرم لفزلر . گردد می لفزلرها  منا   تحقیق در عملیات ل تباده مربرل  حل مدل  لز ن

جامعه . ها ل تباده شده ل  به شاخصمتل  برل  حل مدل و لز نرم لفزلر لر ل برل  محا اات مربوط 

تا  1321ها  لیرلن و دلنا  در طی  ال  امان،   یا، مل ، ها  بیمه لفارز، مار  پژوه  شامل شرر 

 .خولهد بود 1321

 بحث -1

بنابرلی ، به . ور  رلهی برل  متقاعد رردن رشورها به تو عه لقتصاد  و رقاب  مو  ات ل  ب ره

عالوه بر دالیل فوق، دفیل دیگر  نیز .ل ترلتژیک در تمام  طوح شناخته شده ل  عنولن مباهیم لصلی 

رقاب  روز لفزون .  ور  و تاثیر رقاب  در جذب منابع ل   ها لفزلی  جمع لی  محدودی . وجود دلرد

 ن ا . ها لز رارلیی خود در زمینه منابع مافی  گاهی یابند شود ره شرر  می بیمه باعثها   بی  شرر 

ها  نارار مد تولنند شعاه پس  ن ا می. ها  خود رل برر ی رنندهمچنی  باید رارلیی و نارارلیی شاخه

ها  نارار مد به بدی ی ل  ، با  اخت  شعاه. ریز  و هدلی  منا   لصالح رنندخود رل با برنامه

بع نادر ناخوشایند تولن لنتظار دلش  ره هزینه خدمات لرلئه شده راه  یابد و لز منارار مد ، می

 .جلوگیر  شود

،  ابقه فعافی  و تعدلد پر نل به  ها ل ، رل دلرلیی ها  بیمههزینه: چ ار ورود  زیر رل بر ورد رردیم

بیمه توفید  و خ ارت پردلختی لز طر   حق: عنولن ورود ، ما همچنی  دو خروجی رل تعری  رردیم

 . ور  رردیم رر  بیمه در ش ر ت رلن جمعش 6ها رل با تحقیق در مورد   دلده. شرر  بیمه
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 معیارهای مورد نظر جهت سنجش کارایی .(3)جدول
 شرح معیارها

 خ ارت پردلختی
ها   ره در طی دوره مورد برر ی تو ط شرر هایی  خ ارت

 .نام دلرد "خ ارت پردلختی"بیمه پردلخ  شده ل   

 بیمه توفید  حق

هایی ل   ره طی دوره  نامه بیمه توفید  بیمه منظور ماافغ حق

لی  ماافغ در  .لند گزلرش تو ط مو  ات بیمه صادر شده

ها   صادره و در بیمه بیمه حقزندگی بر مانا   غیر ها  بیمه

 فحاظ( دریافتی)وصوفی ها   بیمه زندگی بر مانا  حق

 .گردد می

 ل  ها  بیمههزینه

(  مددر)محموع یا تباضل هزینه خ ارت   م نگ دلریو هزینه 

رارمزد و رارمزد منافع   م نگ دلر  به عالوه خافص  ایر 

 .ل  ل   بیمهها   هزینه

 هارل دلرلیی

 رلیه منابع لقتصاد  ره به ولحد لقتصاد  تعلق دلرد و لنتظار

رود در  ینده منبعتی برل  ولحد لقتصاد  به همرله دلشته  می

 .باشد

 تعدلد پر نل

شع  و  رپر تی  مجموع پر نل تمام وق  در مررز،

 قرلردلد  و  اعتی بیمه لعم لز ر می،پیمانی،ها   شرر 

ها  لی  تعدلد پر نل تمام وق  و شاغلی  در نمایندگی. باشد می

 .شود بیمه رل شامل نمیها   و رارگزلر 

 پیشینه شرر  لز طلوع تا رنون  ابقه فعافی 

 :در جدول زیر  ورده شده ل   ره در لی  تحقیق در نظر گرفتیمهایی  و خروجیها   ورود 

 ها و خروجیها  ورودی. (1)جدول 
 تعدلد شرر  خروجی ها ورود  ها

 خ ارت پردلختی رل دلرلیی

 تعدلد پر نل 6 

 بیمه ل ها   هزینه
 توفید  بیمه حق

   ابقه فعافی 

 

مقدلر رارلیی هر یک لز لفزلر متل ،  ها در مدل و حل  ن با نرم ها و خروجی رردن ورود  پس لز ولرد

ها   شرر  رارلیی برل  (CCR.O) مدل و ها دلده پوششی تحلیل و یله به بیمهها   شرر ها  ولحد

  .دی  می د   به بیمه
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 سال  9های بیمه در  میانگین کارایی شرکت. 1-8

رل  ال صورت گرفته ل   به همی  منظور برل  به د    وردن رارلیی  6در لنی پژوه  برر ی در 

 .لیم  ال رل محا اه نموده 6میانگی   

DMU های بیمهمیانگین کارایی شرکت نام شرکت 

 0.8305 لفارز 1
 0.8940 مل  2
 0.9737   یا 3
 0.9527  امان 4
 0.9456 لیرلن 1
 0.7308 دلنا 6

رارلیی در  طج ( 1321-1321)ها   همانطور ره در جدول باال مشخص ل   بیمه   یا برل  تمام  ال

 (0.9737)میانگی  رارلیی در دوره مورد برر ی برل  بیمه   یا .رقی  قرلر دلردها   ن ا  به  ایر بیمه

در دوره مورد برر ی لی  بیمه دلرل  باالتری  رتاه ها  ره با توجه به میانگی  رارلیی  ایر بیمه.باشد می

 .باشد می منتخ ها   در میان  ایر بیمه

 های کارارتبه بندی واحد. 1-1

دلرند به ( 1)ولحد تصمیم گیرنده رارلیی رامل ( 6)شود تعدلد  می ، مشاهده(6)همانطور ره در جدول

پتر ون ل تباده شده ل   ره رتاه هر  -همی  منظور برل  رتاه بند  ولحدها  رارل لز روش لندر ون

 .رنید می مشاهده( 6)ولحد رل طاق جدول 

 پیترسون -بیمه با روش اندرسون های  رتبه بندی شرکت .(9)جدول
 رتبه کارایی (DMU)واحد تصمیم گیرنده 

 1 1.12 لفارز

 3 1.14 مل 

 4 1.13   یا

 2 1.11  امان

 1 1.16 لیرلن

 6 1.11 دلنا

دهد  ره بیمه لیرلن باالتری  رارلیی  رل  می پیتر ون حاصل شد نشان-نتایجی ره لز حل مدل لندر ون

 .بیمه رارل رل دلرل  ها   بیمه دلنا نیز رتاه  خر در بی  شرر . باشد می بیمه دلرلها   در بی  شرر 
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 دریافتی باب  تع د خ ارت جانی و مافی شخص ثافث  بیمه حق

لما لی  تق یم بند  برل  . تع دلت بیمه گر به دو د ته تع دلت جانی و مافی تق یم گردیده ل  

بیمه مررز  لیرلن حق ها   بر ل اس مصوبات و د تورلفعمل .باشد می به شهل دیگر  بیمه حقدریاف  

 لختیار  ل تخرلج بیمه حقلجاار  و  بیمه حقبیمه ن ایی بیمه شخص ثافث لتومایل لز دو جدول 

، قاال تو ط مدیر  ی تم در  ی تم جامع مهانیزه ولرد بیمه حقگردد ره لی  پارلمترها  تعیی  رننده  می

ر گرفته ل   و راربرلن فقط با لنتخاب پارلمترها  مذرور به محا اه حق بیمه و در لختیار راربرلن قرل

 رنند بعد لز تصوی  قانون بیمه لجاار  شخص ثافث لتومایل در مورخ می تو ط  ی تم رمک

أن تعرفه حق بیمه لنولع و ایل نقلیه  11لوفی   یی  نامه لجرلیی لی  قانون ره در ماده 26/12/1341

به تصوی  هیه  وزیرلن  ن زمان ر ید و در  ن حدلقل مالغ  23/12/1341 ر تاریخموتور  زمینی د

لی  قانون در . ریال تعیی  گردید 2111111جانی هر نبر در هر حادثه به میزلن ها   بیمه برل  خ ارت

طی  افیان گذشته مورد لصالحات زیاد  قرلر گرف  به طور  ره بر ل اس لصالحیه همی  ماده در 

ها   حق بیمه و ایل نقلیه موتور  زمینی برل  حدلقل مالغ بیمه برل  خ ارت، 11/  16/  1311تاریخ 

مافی در هر حادثه ها   ریال و در مورد خ ارت 31111111جانی هر نبر در هر حادثه به میزلن 

 با توجه به. گویند می ریال تعیی  گردید ره به لی  بخ  بیمه لجاار  شخص ثافث لتومایل 2111111

تولن تند  می یابد بیمه گزلرلن می جانی در لبتدل  هر  ال لفزلی ها   لی  ره مالغ دیه برل  خ ارت

جانی هر نبر در هر حادثه لقدلم نمایند ها   ن ا  به خرید بیمه مازلد بر حدلقل مالغ بیمه برل  خ ارت

  خری  بار در تاریخنامه  ی یلی   . گویند می ره به لی  بخ  بیمه لختیار  شخص ثافث لتومایل

بیمه لجاار  شخص ثافث )مورد بازبینی قرلر گرف  و حدلقل میزلن تع دلت بدنی و مافی  12/16/1336

میلیون ریال لفزلی  یاف  و در صورتی ره بیمه گذلرلن به  11میلیون و  411به ترتی  به ( لتومایل 

 بودند،( لختیار  شخص ثافث لتومایل بیمه)ول طه خطرلت لحتمافی متقاضی تع دلتی بی  لز ماافغ فوق 

 . بیمه لقدلم رنندها   تولن تند ن ا  به خرید  ن لز شرر  می

 خسارت . 1-9

با توجه . باشد می بیمه حائز لهمی ها   خ ارت یهی لز رلید  تری  موضوعاتی ل   ره برل  شرر 

گردیده و بر مانا  رقم ولرد به لی  ره ن ایتا خ ارت پردلختی بعد لز محا اه تو ط رارشناس ثا  

بیمه حائز لهمی  خولهد ها   گردد، و رنترل  ن برل  شرر  می شده در چک یا حولفه خ ارت صادر

بای   مقدلر خ ارت پی  بینی شده و بر مانا   ن  می خافص بیمه لتومایل بیمه حقبرل  محا اه . بود

 . خافص تعیی  گردد بیمه حق
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ها  بیمه شخص ثافث لتومایل ره بر ل اس د تورلفعمل بیمه حقور  بودن در حال حاضر با توجه به د ت

 بای   به تائید هیه  وزیرلن نیز بر د تعیی  می تنظیم شده تو ط بیمه مررز  رهها   و  ئی  نامه

یهی لز . باشند می با مشهالت زیاد  مولجهل   بیمه برل  فعافی  در لی  رشته بیمهها   شود، شرر  می

بیمه هیچ گونه تولنایی و لبزلر  ها   لی  رشته بوده ره شرر  111لی  مشهالت، ن ا  خ ارت باال  

 .برل  رنترل  ن در د   ندلرند

 ها  مشخص نمودن شاخص .1-1

 خروجی و ورود ها   تعیی  شاخص برل .ره باشند، می بیمه در ش ر ت رلن تحقیق لی   مار  جامعه

 .مشخص گردید خروجی شاخص دو و ورود  شاخص  ه

 راربر  خودرو : 1ورود   

  ال  اخ : 2ورود  

 تخبی  عدم خ ارت: 3ورود  

 نوع ماشی : 4ورود  

 مدت لعتاار بیمه: 1خروجی 

 مقدلر بیمه شخص ثافث: 2خروجی 

 .ها  مورد نیاز جمع  ور  گردیدورود  و خروجی رلیه دلدهها   پس لز تعیی  شاخص

 ها داده .(3)جدول 

 خروجیها ورودیها شاخص

 نام خودرو

کاربری 

 خودرو
 

مدت 

زمان 

ساخت 

بر حسب 

 ماه

تخفیف 

عدم 

 خسارت

نوع 

 ماشین

مقدار بیمه 

 شخص ثالث
 

مدت اعتبار 

 بیمه

1،1161،412،132 پیهان
1،1112،134،361 پرلید

 1،11414،131،632 پژو پارس

1،46111،413،131 ولن 

3111،644،214 216پژو 

1111،116،216  مند
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 ها لجرل  مدل تحلیل پوششی دلده. 1-4

خروجی وجد دلرد روش  ورود  و چند برل   نج  رارلیی خودروها، به لی  دفیل ره چند

 .غیرپارلمتریک ل تباده شده ل  

شود، تحلیل  می ره روشی غیرپارلمتریک ل   ل تبادهها  پوششی دلدهبرل  لی  رار لز روش تحلیل 

هایی  ی تمصورت چشمگیر  در لرزیابی عملهرد   ها، لبزلر تولنمند  ل   ره لمروزه بهپوششی دلده

   .ورود  و چند خروجی راربرد یافته ل   با چند

منظور لز . گیر  متجانس ل  میمها، بر رو  لرزیابی عملهرد ولحدها  تصتمررز تحلیل پوششی دلده

ها   گیرنده متجانس، ولحدهایی ل   ره عمل مشابه دلرند و با دریاف  ورود ولحدها  تصمیم

 .رنند می ها  مشابه توفید مشابه، خروجی

 CCR به نام مدلها  ها  تحلیل پوششی دلدهبعد لز ر   لطالعات الزم و لعدلد و تو ط یهی لز مدل 

  .شود می ختهخروجی محور پردل

Min        
 
       

St: 

               

 

   

      

    
 
           

 
                                                                                

                                                                                                                        

 

 CCRکارا و ناکارا توسط روش  خودروهایتفکیک (: 1)جدول

   نام بانك
 

 
 نمره کارایی =

 341/1 361/1 پیهان

 1 1 پرلید

 1 1 پژو پارس

 121/1 321/1 ولن 

 1 1 216پژو 

 1 1  مند
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-خودرو با نمره رمتر لز یک در گروه خودروها  نارارل قرلر  2خودرو با نمره رارلیی یک، رارل و  4

 3تولن به ترتی  راهشی نمره رارلیی رتاه بند  نمود ره در جدول خودروها  نارارل رل می. گیرندمی

 .نشان دلده شده ل  

 بندی خودروهای ناکارارتبه  .(3)جدول

 رتاه بانکنام 

 2 پیهان

 1 ولن 

 

ها  نارارل،  طح مطلوب ورود  یا خروجی رل نیز ها غیر لز تشخیص گزینهتحلیل پوششی دلده

رند ها یک معیار شعاعی  نج  رارلیی ل   ره فرض میتحلیل پوششی دلده .تولند تعیی  رند می

رل به یک ن ا  لفزلی  ( های ورود )های یک ولحد نارارل ج   رارل شدن باید تمام خروجی

 (. 1224توفافیس،)دهد ( راه  )

 ها جهت کارا شدن مقدار مطلوب خروجی .(80)جدول 

 بیمه حقمقدلر  نام بانک

 413636 پرلید

 211346 پژو پارس

 236636 216پژو 

 1132166  مند

 

 پیشنهادات تحقیق -1
 پیشنهادات کاربردی 1-8

 .تولن به رارلیی بیشتر  ر یدو مرجع میبا لفگو بردلر  لز ولحدها  رارل 

ها و دوم برل  رارلیی بیشتر دو رله پی  رو   یهی راه  ورود  با ثاب  نگه دلشت  خروجی

لز  نجایی ره لی  پژوه  خروجی محور ل   با ها  با ثاب  نگه دلشت  ورود ها  لفزلی  خروجی

 .تولن رارلتر شدمیها  لفزلی  خروجی

بیمه روچهتر دلرند ها   بیمه بزرگتر رارلیی رمتر  ن ا  به شرر ها   شرر با توجه به لینهه 

لضافی رل حذ  نموده و ها   بزرگ نیز برل  ر یدن به رارلیی بخ ها   شود ره شرر  می پیشن اد

 .بیمه روچهتر لدلره شوندها   مانند شرر 
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 بیمه بهینه و تأثیر آن بر ضریب نفوذ بیمه محاسبه حق

 پیشنهادات آتی 1-1

 ها  تولن  نبه صورت فاز  میها  و خروجیها  ورود تولن با درنظرگیر  به عنولن تحقیقات  تی می

ل تولر ل تباده  از   حل مدل با عدم قطعی  نظیر ب ینهها   رل با عدم قطعی  ولرد مدل ررد و لز روش

 .ررد

 تولند تو عه مدل برل  حل موضوع لصلی پژوه   ینده، میFDEA  و ها  باشد ره ورود

 .به صورت فاز  با لرزش ه تندها  خروجی

 ،تولن در تحقیقات بعد  لز نرم  می در لی  پروژه لز نرم لفزلر متل  برل  حل مدل ل تباده شد

 .ل تباده ررد از   لفزلرها  دیگر  نظیر گمز برل  ب ینه

  بیمه  یا شع  دیگر  لنجام دلدها   می تولن تحقیقات بعد  در لی  زمینه رل در شرر. 

   متو ط برل  محا اه رارلیی شع به تبهیک بی  رالن ش رها و ش رها 

  بیمه خصوصی با یهدیگر ها   مقای ه رارلیی شرر 

 فاز  گیر  تصمیمها   دیگر  نج  رارلیی مانند روش پارلمتریک و روشها   ل تباده لز روش 

 منابع

 ،رلیات بیمه،پژوهشهده بیمه مررز (1331. )رریمی،  -[1]

لرزیابی رارلیی شع  بیمه  ازمان تامی  لجتماعی ل تان  ، (1321) .فرهی، س، .ع ،میرتیمور ل-[2]

رنبرلنس بی  لفمللی مدیری  و لقتصاد پویا لیرلن  ،(DEA)ها  گیالن با ل تباد لزریز تحلیل پوششی دلده

 ، مررز تو عه  موزش ا  نوی  لیرلن  USMجزیره پنانگ دلنشگاه-مافز ، مافز  -

در  نج  ها  ، رارب   تهنیک تحلیل پوششی دلده(1326). س، ؛ ل ماعیل خادم.ز ،رحیمی -[3]

دلنشگاه  ومی  رنبرلنس بی  لفمللی مدیری  و م ند ی صنایع، ت رلن،  توزیع بیمه،ها   رارلیی رانال

 مقدس لردبیلی

برر ی میزلن رارلیی شع  بیمه لیرلن و رتاه بند  عملهرد شع  با ل تباده  ، (1321. )ح ،روحی -[4]

نوی  مدیری ، ها   دومی  رنبرلنس بی  لفمللی پارلدلیم ، (DEA)هالز تهنیک تحلیل پوششی دلده

 نو ور  و رار فرینی، ت رلن، دلنشگاه ش ید ب شتی

لرزیابی وپی  بینی رارلیی میزها  بانک ، (1326.)صادقی، م، .ع ،؛ بنیاد  نایینی. ح ،نورعلیزلده -[5]

بیمه بال تباده لزمدف ا  تحلیل پوششی دلده هاشاهه عصای مصنوعی و لفگوریتم ژنتیک مطافعه 

دومی  همای  بی  لفمللی لن جام مدیری  و  میزها  بانک بیمه بانک مل  و شرر  بیمه ما،:مورد 

 لنشگاه ت رلنلقتصاد در تو عه، ت رلن، دلنشگاه ل وه، د
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 ارزیابی تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر ضریب نفوذ بیمة زندگی

 

 یزندگ ۀمینفوذ ب بیبر ضر یابعاد فرهنگ مل ریتأث یابیارز
 

 3ریحانه جناتی راشانی   2حیدر  حمیده   1منیر گودرز 

 چکیده 

عدم   یل لیبه دف. تمررز دلرد ندهیه  در  منامط  ایل   ره بر مزل دهیچیظاهر پ به یخدمت یزندگ همیب

خود  یفرهنگ  ها برل اس ن خه ادیبه لحتمال ز انیمشتر ،یزندگ ۀمیدر محصول ب یو لب ام کلت نانیلطم

بر  یفرهنگ مل  ها شاخص ریتأث یچگونگ یپژوه  حاضر به برر   یبنابرل دهند؛ یبه  ن پا خ م

 یپانل  ها دلده  برل یبا لثرلت تصادف ایپو یونیمدل رگر  کیبا ل تباده لز  یزندگ ۀمیمصر  ب  لفگو

مطافعه، لبعاد   یدر ل. پردلزد یم 2116 -2111 ۀدور یط رلنیرشور منتخ  لز جمله رشور ل 14مربوط به 

 ،ییقدرت، فردگرل ۀفاصل( )2111، 1233)ه ِ پُرل تناد هاف تد و همهارلن پژو یِفرهنگ مل

در نظر گرفته  یحیتوض  رهایعنولن متغ به( ییجو بلندمدت، و فذت دید لفق ، زیگر لب ام ،یطاع مردلنه

 یماف ۀ رلنه، نرخ تورم، تو ع یناخافص دلخل دیتوف)  لقتصاد  رهایلز متغ  عالوه، تعدلد به. شده ل  

  یو ش  شاخص حارم( یبه زندگ دیو لم یلب تگنرخ و) یشناخت  یجمع  رهای، متغ(یدر بخ  بانه

قانون، و   یحارم  ،یقولن  یبیدوف ، ر یلثربخش ،یا یثاات   ،پا خگوییحق لظ ارنظر و ) یج ان

 کیدر   شن ادیپ  مدل  پارلمترها. لند در مدل ولرد شده یرنترف  رهایعنولن متغ به زی، ن(رنترل ف اد

 دهد ینشان م جینتا. لند بر ورد شده یمارروف هریزنج  رارفومون    ها روش قیلز طر  زیچارچوب ب

 . دلرد یعملهرد منا ا یی،شگویدر برلزش و پ  شن ادیمدل پ ، زیب  ارهایره بر ل اس مع

  ،ایپو یپانل ونیرگر  ،هاف تد یلبعاد فرهنگ مل ،عمر همینبوک ب  یضر :کلیدی واژگان

 . زیل تنااط ب

                                                                                                                         
  goudarzi.monir@gmail.com، مل  مهیشرر  بی، زندگ  ها مهیبفنی رارشناس محا اات .  1

 heidari.h2013@gmail.com،  مل  مهیشرر  بی، زندگ  ها مهیب یرارشناس محا اات فن.  2

 r.janati@mellatinsurance.com، مل  مهیشرر  بها  زندگی،  مدیر بیمه.  3

 

 نقش فرهنگ پنل 

 در ضریب نفوذ بیمه 
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 مقدمه. 8

شدن به یک بخ  م م در لقتصاد  ل  در حال تادیل طور فزلینده رغم لینهه بازلر بیمۀ زندگی به علی

ها   رشورها  ج ان ل  ، لما تباوت زیاد  در مصر  بیمۀ عمر در بی  رشورها  ج ان ره در گروه

رنند تا عولمل مؤثر بر خرید  محققان ب یار  تالش می. گیرند، وجود دلرد با در مدها  نزدیک قرلر می

همۀ مطافعات به طور ضمنی . ندگی رل در بی  رشورها  مختل  توضیح دهندها  زندگی و غیرز بیمه

گیرند ره موج  حدلرثرشدن  ود برل   ها  منطقی می گذلرها تصمیم رنند ره بیمه فرض می

شناختی،  شود و بیشتر بر رو  متغیرها  لقتصاد ، جمعی  هایشان می ولب تگان  ن ا و حباظ  لز دلرلیی

به هر حال، ممه  ل   درنظرگرفت  لی  درجه لز عقالنی  در . لند مررز شدهو متغیرها  ن اد  مت

 . ها  عمر، نامعقول باشد مولج ۀ با خرید محصوالت لنتزلعی و پیچیدۀ بیمه

رند و به نوبۀ خود ل  لز عولملی ل   ره  اختار زندگی  ن مل  رل تعیی  می فرهنگ هر مل  مجموعه

ها و مشخصات رولنشنا ی مردم تأثیر قابل ، لمیال، مقررلت، تباوتدر تایی  نحوۀ رفتار، طرز تبهر

ریز  فهر  در که  ل   ره  ، فرهنگ، برنامه(2111)و همهارلن  1لز نظر هاف تد. ل  دلردمالحظه

ریز  بر لفگوها  فهر  مؤثر ل  ؛  لی  برنامه. رند لعضا  یک گروه رل لز گروه دیگر متمایز می

گیر  لقتصاد   فرلیند تصمیم. تماالً تأثیر زیاد  بر تصمیمات خرید بیمه دلردبنابرلی  فرهنگ ملی لح

ل  نه فقط بر ل اس عقالنی   ها  بیمه ها ممه  ل   به درخول   رننده ها یه ان نی   و مصر  لن ان

 .لقتصاد  بلهه بر طاق عقاید فرهنگی پا خ دهند

، فردگرلیی در برلبر 1لۀ قدرت، ش  شاخص فرهنگی فاص(2111، 1233)هاف تد و همهارلن 

مدت در برلبر ، لفقِ دید روتاه1، لجتناب لز عدم قطعی 1طاعیطاعی در برلبر زنانه، مردلنه3گرلیی جمع

ها  بی  فرهنگی در بی   تولنند تباوت رل ره می 3جوییدلر  در برلبر فذتخویشت ، و 9بلندمدت

هد  لصلی لی  پژوه ، لرزیابی تأثیر لی  ش  بُعد . لند رشورها  مختل  رل توصی  رنند، لرلئه دلده

فرهنگی بر تقاضا  خرید بیمۀ عمر با ل تباده لز یک مدل رگر یونی پویا با لثرلت تصادفی برل  

همچنی  . ل   2116 -2111نتخ  لز جمله رشور لیرلن طی دورۀ رشور م 14ها  پانلی مربوط به  دلده

                                                                                                                         
1. Hofstede 
2. Distance Power 
3. Individualism/ Collectivism 

4. Masculinity/ Femininity 
5. Uncertainty Avoidance 
6. Long and Short-Term Orientation 
7. Indulgence/ Restraint 
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شناختی، لقتصاد  و ن اد  نیز بر تقاضا  بیمۀ عمر در مرلحل مختل  تو عۀ  زمان عولمل جمعی  لثر هم

 .لقتصاد  برر ی شده ل  

ل  عنولن معیار  بر متغیر ولب تۀ پژوه ، شاخص ضری  نبوک بیمۀ عمر در نظر گرفته شده ل   ره به

بیمۀ توفید  به توفید ناخافص  لی  شاخص لز تق یم حق. رود گیر  تقاضا برل  بیمۀ عمر به رار می لندلزه

 ید و بیانگر روند حرر  صنع  بیمه در مقای ۀ با مجموعۀ لقتصاد یک رشور  دلخلی به د   می

عالوه،  به .لند عنولن متغیر توضیحی در نظر گرفته شده ش  شاخص فرهنگ ملی هاف تد به. ل  

 رلنه، نرخ تورم، تو عۀ مافی در بخ  بانهی،  1(GDP)متغیرها  لقتصاد  شامل توفید ناخافص دلخلی 

شناختی شامل نرخ ولب تگی و لمید به زندگی، و متغیرها  ن اد  شامل ش  شاخص  متغیرها  جمعی 

ظر و م هوفی  لند لز حق لظ ارن ره عاارت2 (Kaufmann et al., 2007 )(WGI)حارمی  ج انی 

، 3، و رنترل ف اد1، حارمی  قانون6، ریبی  قولنی  و مقررلت1، لثربخشی دوف 4، ثاات  یا ی3پذیر 

 .لند عنولن متغیرها  رنترفی در مدل ولرد شده به

ها  مون  رارفو  زنجیر مارروفی روشپیشن اد  در یک چارچوب بیز  لز طریق   پارلمترها  مدل

(2MCMC( )Smith and Roberts, 1953; Gilks et al., 1996  )ها لز لند؛ لی  روش بر ورد شده

 .شوندمحا اه می OpenBUGSلفزلها  ل تاندلرد بیز  مانند طریق نرم

. به مرور پیشینۀ موضوع پردلخته شده ل   2در بخ  : لدلمۀ مقافه به صورت زیر  ازماندهی شده ل  

در بخ  . ، مدل  مار  و ل تنااط بیز  لرلئه شده ل  4در بخ  . لندها توصی  شده ، دلده3در بخ  

 . گیر  بیان شده ل  ها و بیان نتایج پردلخته و در پایان نتیجهبه تحلیل دلده 1

 پیشینۀ پژوهش. 1

لز لنتخاب نام اعد و یا رش  تقاضا گرفته  -مختلبی ها   به فحاظ علمی، تقاضا برل  بیمه لز جناه

(Thomas, 2009 )گذلر  و رقاب  با دیگرلن  عنولن لبزلر  برل   رمایه تا منظور رردن بیمه به

(Mayers and Smith, 1983 )- لز رویهردها  راربرد  ره . تولند مورد برر ی قرلر گیرد می

                                                                                                                         
1.Gross Domestic Product 

2. The Worldwide Governance Indicators 
3. Voice and Accountability 
4. Political Stability 
5. Government Effectiveness 
6. Regulatory Quality 
7. Rule of Law 
8. Control of Corruption 
9. Markov Chain Monte Carlo 
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تری   ها  لقتصاد  در رل تا  لنتخاب منا   شود و لز مدل شامل گ ترۀ و یعی لز تحقیقات می

تولند تغییر در تقاضا  بیمۀ زندگی در میان رشورها رل توضیح دهد و معموالً  ایر  میهایی ره  عامل

شده لز  ها  لنجام تولن به پژوه  رنند، می ها  خود به  ن ا ل تناد می پژوهشگرلن برل  لنجام تحقیق

فعات در همۀ لی  مطا. لشاره ررد( 1226) 3، و لوترویل(1223) 2، برلن و ریم(2113) 1 و  بک و وب

 . ها  زندگی ل   نامه ثاب  شده ل   ره در مد محرک لصلی خرید بیمه

تعدلد )گیرد، چگافی بیمۀ زندگی  ها مورد ل تباده قرلر می ل  ره در ب یار  لز مدل متغیرها  ولب ته

رل مقدلر )و ضری  نبوک بیمۀ زندگی ( شود دالر  مریها ره  االنه بر رو   رلنۀ بیمۀ زندگی هزینه می

متغیرها  توضیحی ره به صورت چشمگیر  بر . ل  ( بیمۀ زندگی ن ا  به توفید ناخافص دلخلی حق

لند لز  رلنۀ توفید ناخافص دلخلی، تورم، تو عۀ  رو  تقاضا  بیمۀ زندگی تاثیرگذلر ه تند عاارت

ی  و لینهه  یا د( گذلرلن و ثاات لقتصاد  مانند حمای  لز  رمایه)ها  ر می  بخ  بانهی، شاخص

ر د تأثیر مرز  دلشته باشند نیز  می متغیرهایی ره به نظر. ل الم به عنولن دی  غاف  ل   یا خیر

 11 ریز ای ال  61  باال  ین ا  جمع)یا جولنان /لند لز تحصیالت، نرخ ولب تگی لفرلد پیر و عاارت

لجتماعی، لمید به زندگی و  اختار ، ش رنشینی، لندلزۀ  ی تم لمنیتی ( افه 64تا  11 ال، به تعدلد لفرلد 

 (.Park and Lemaire, 2012)بازلر 

. بودند( 1234) 4لوفی  نوی ندگانی ره متغیرها  توضیحی نامتعارفی رل معرفی رردند، بورن  و پافمر

ها  رولنشناختی مانند دی ، لخالق رار ، لعتقاد به  رنوش ، ترجیحات   ن ا نشان دلدند ره ویژگی

 .ها  زندگی رل تح  تأثیر قرلر دهد تولند تقاضا برل  بیمه طعی  میلجتماعی و قا

، ل تقالل و ۀ لن جاممانند درج یفرهنگ مل  ها یژگیره و رردل تدالل ( 1221) هاف تد

تالش  کیلروپا رل به  یۀدر لتحاد مهیلدغام ب جهیگذلرد و درنت یم ریتأث مهیب ۀبر تو ع  ریپذ ینیب  یپ

 یلحتماف ریبه تأث( 2111) 6نبوردیو هولنگ و گر( 2111) 1ولرد و زوربروگلگرچ . ررد لیم م تاد

 لوفی  عنولن بهبای    می (2112. 2113) 1؛ پژوه  چو  و رووکدردنلشاره ر یفرهنگ  ها لرزش

در  ید ره گنجاندن عولمل فرهنگلدننشان د  ن ا. در نظر گرفته شودشده در لی  موضوع  مودهیپ ریم 

 .بخشد یرل ب اود م ونیرگر  لیتحلها   بینی به شهل قابل توج ی پی ، یحیتوض  رهایمتغ ۀمجموع

                                                                                                                         
1. Beck and Webb 
2. Browne and Kim 
3. Outreville 
4. Burnett and Palmer 
5. Ward and Zurbruegg 
6. Hwang and Greenford 
7. Chui and Kwok 
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فردگرلیی، فاصلۀ قدرت،  -لز متغیرها  فرهنگی شامل  1 ن ا با ل تباده لز روش پانل نامتولزن

ها   معرفی شد، برل  دلده (2111. 1233)ره لز  و  هاف تد  -طاعی و لجتناب لز عدم لطمینان  مردلنه

بر ل اس نتایج لی  پژوه ، عولمل . ل تباده رردند 2111تا  1216ها   رشور در  ال 41ربوط به م

ها  زندگی دلرند، به طور مثال، گنجاندن تن ا یک متغیر فرهنگی   زلیی بر خرید بیمه فرهنگی تأثیر به

 .لفزلی  دلد 33/1به  1/1مانند فردگرلیی، مقدلر ضری  تعیی  رل لز 

در پژوهشی به برر ی تأثیر چ ار عامل فرهنگی هاف تد بر تقاضا  بیمۀ ( 2112) 2پارک و فیمر

بر ل اس نتایج  ن ا،  ه عامل فاصلۀ قدرت، .  ال پردلختند 11رشور در طی  63غیرزندگی در بی  

 ن ا همچنی  دریافتند ره . فردگرلیی و لجتناب لز عدم قطعی  بر تقاضا  بیمۀ عمر تأثیر باالیی دلرند

 . ر فرهنگ در رشورها  مرفه بر بیمۀ غیرزندگی بیشتر ل  تأثی

ره  یرود در صورت یبرخوردلر ل   و لنتظار م ییباال  یلز لهم ۀ زندگیمیبخ  ب در یحقوق  یقولن

 شتریصنع  ب  یشود، ل لنجامقانون   رنند و لجرل  یلح اس لمن یحقوق  تمیشدگان لز نظر   مهیب

 تولند و می دلرد یبه رنترل ف اد ب تگ یحقوق طیمح عی  و نقص بودنبی ،  یبرل عالوه. ابدیتو عه 

  یلز ل. قرلر دهد ریرل تح  تأث -با توجه به بلندمدت بودن نوع قرلردلد  –ۀ زندگی میلعتماد به بخ  ب

  یبیدوف ، ر ی، لثربخشیا ی، ثاات  پذیر  نقصی و م هوفی  بیش  شاخص  نج    یانگیرو، م

و همهارلن  3ها  ن اد  لز  و  رافم  ره تح  عنولن عامل قانون و رنترل ف ادحارمی  نظارت، 

نامۀ زندگی رل در میان رشورها   ها  مربوط به خرید بیمه تولند تباوت معرفی شده ل  ، می( 2111)

 یمثات ریتأث  نوع عولمل ن اد  یره ل افتندیدر( 2112) 4یچانگ و فدر پژوهشی، . مختل  توضیح دهد

لز چ ار شاخص  نیز (2111)و چانگ  یف. رم در مد دلرد  در رشورها ژهیو ، بهۀ زندگیمی عه بدر تو

ل تباده  -قانون و رنترل ف اد   یحارم ،نظارت  یبیر ،دوف  یلثربخش -  در ج ان یحارم یج ان

 .دلردها  زندگی تأثیر مثا   تی بر ب اود شرلیط مافی بیمهموحار  ره فضا  ن ا لثاات رردند. رردند

 32، تأثیر عولمل ن اد  رل بر تقاضا برل  بیمۀ زندگی، در (2111)و همهارلن  1در پژوهشی دیگر  یمونا

شناختی و لقتصاد  رل  در لی  مطافعه  ن ا متغیرها  جمعی . رشور لروپایی مورد برر ی قرلر دلدند

پانلی، مشخص شد ره تقاضا برل  ها   با ل تباده لز رویهرد دلده. عنولن متغیرها  رنترل فحاظ رردند به

تو عه به شهل متباوتی تح  تأثیر عولمل ن اد  قرلر  یافته و درحال ها  زندگی در بازلرها  تو عه بیمه

                                                                                                                         
8. Unbalanced Panel Data 
1. Park and Lemaire 
2. Kaufmann 
3. Chang and Lee 
4. Simona 
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شود،  عی  و نقص لجرلیی می در رشورها  تو عه یافته با فضایی ره در  ن قانون به شهل بی. گیرد می

تو عه تأثیر مثاتی بر رو   ر حافی ره در رشورها  درحالد. پذیرد تقاضا  بیمۀ عمر تأثیر چندلنی نمی

 .گذلرد نامۀ زندگی می تصمیم لفرلد ن ا  به خرید بیمه

ها  فرهنگ ملی بر تقاضا برل  بیمه لنجام شده ل  ، در بی   هایی ره در زمینۀ تأثیر شاخص در پژوه 

؛ همچنی  تأثیر عولمل پنج و رشورها  مورد برر ی، جم ور  ل المی لیرلن در نظر گرفته نشده ل  

ش  فرهنگ ملی هاف تد و همهارلن بر تقاضا  خرید بیمه نیز برر ی نشده ل  ؛ بنابرلی  پژوه  

حاضر با ل تباده لز مدل رگر یون پانلی پویا با رویهرد  بیز  به دناال برر ی تأثیر ش  فرهنگ ملی 

ناختی، و لقتصاد ، و ش  شاخص ش هاف تد و همهارلن به همرله تعدلد  لز متغیرها  جمعی 

 . رشور لز جمله جم ور  ل المی لیرلن ل   11حارمیتی ج انی بر میزلن ضری  نبوک بیمه در بی  

 ها و متغیرها توصیف داده. 9

ها  عمر  راربردن ش  شاخص به لرزیابی تأثیر متغیرها  فرهنگ ملی بر خرید بیمه در لی  پژوه  با به

طاعی، و شاخص فرهنگ ملی شامل فاصلۀ قدرت، فردگرلیی، مردلنهچ ار . پردلخته شده ل  

شاخص پنجم یعنی لفق دید در . گرفته شده ل  ( 1233؛ 2113)ها  هاف تد گریز  لز پژوه  لب ام

 پس لی  شاخص در . ها  پیشی  لضافه شدتو ط مایهل بوند با همهار  هاف تد به شاخص 1231 ال 

به تبهیک لرلئه و قابلی  مقای ۀ  ن ا برل  رشورها   رل ر  2113 ال پژوه  پُرل تناد هاف تد در 

جویی رل طی پژوهشی شنا ایی و در محققی به نام مینهوو شاخص ششم یعنی فذت. ج ان فرلهم شد

ها  مختل   مقادیر متغیرها  فرهنگی ره در طول  ال. لی  شاخص به لبعاد پیشی  لضافه شد 2111 ال 

 . لند ور  و در پژوه  حاضر ل تباده شدهجمع( 2111)ر می هاف تد  تاب  ه تند لز  ای 

متغیرها  لقتصاد  شامل توفید ناخافص دلخلی  رلنه، نرخ تورم، تو عۀ مافی در بخ  بانهی، متغیرها  

شناختی شامل نرخ ولب تگی و لمید به زندگی و متغیرها  ن اد  شامل حق لظ ارنظر و  جمعی 

ی، لثربخشی دوف ، ریبی  قولنی  و مقررلت، حارمی  قانون، و رنترل ف اد پا خگویی، ثاات  یا 

مقادیر لی  متغیرها و شاخص ضری  نبوک بیمۀ عمر لز . لند عنولن متغیرها  رنترفی در مدل ولرد شده به

 . لند به د    مده 2116 -2111ها  زمانی مختل  لز  لفمللی و طی دوره ها  بی  مجموعه دلده

 :(Hofstede, 1983. 2010)یرها  فرهنگ ملی هاف تد به صورت زیر لرلئه شده ل   تعاری  متغ
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 متغیرهای فرهنگ ملی. 9-8

 ل  لز نابرلبر  میان لفرلد ل   ره جمعی  یک رشور  ن رل عاد  در نظر درجه :فاصلۀ قدرت

با نابرلبر  در ها رند تا لختالفات رل در نحوۀ برخورد مل شاخص فاصلۀ قدرت تالش می. گیرندمی

رشورها  با میزلن باالیی لز شاخص فاصلۀ قدرت، لی  . ثروت، قدرت و لمتیازلت به د    ورد

. رنندپذیرند، و با درجۀ باال  تمررز لقتدلر و و رهار  ل تادلد  مولفق  میتر میها رل   اننابرلبر 

رشورها  نیوزفند، . ی دلرندرشورها  چی ، مهزیک، هند و ج ان عرب، در لی  شاخص لمتیاز باالی

ها  ، در مل (2113)بنا بر گبتۀ چویی و روک . لندلیرفند، ل هاندیناو  لمتیازها  پایینی دریاف  ررده

شوند، در عوض لنتظار دلرند   انی ت لیم قدرت و لقتدلر میبا میزلن باال  لی  شاخص، لفرلد به

ری ک  ن ا عمل رنند؛ بنابرلی  نیاز به بیمه راه  پیدل رهارلنشان به فهر رفاه  ن ا باشند و برل  راه  

 .رود ره فاصلۀ قدرت تأثیر  منبی بر مصر  بیمه دلشته باشدلنتظار می. رندمی

 ل  رل ره لفرلد یک رشور تمایل دلرند به فردگرلیی درجه: گراییفردگرایی در برابر جمع

در جولمع فردگرل، مردم . رندگیر  میلندلزهها، به صورت لنبرلد  عمل رنند، جا  عضوی  در گروه

لیاالت متحده، . گیرندرنند و منبع  شخصی خوی  رل در نظر میبر دریاف  حقوق شخصی تأرید می

چی ، رره، تایلند، . هایی لز رشورهایی ه تند ره فردی  باالیی دلرندلنگلیس، ل ترلفیا و هلند نمونه

رود ره رلبطۀ لنتظار می .ر لنت ا  دیگر لی  مقیاس قرلر دلرندپار تان، و رشورها   مریها  مررز  د

 .بی  تقاضا برل  بیمه در یک رشور با  طح فردگرلیی  ن مثا  باشد

 ها  جن یتی لی  شاخص به لرزیابی لینهه  یا تباوت: طبعیطبعی در برابر زنانهمردانه

-بعضی لز جولمع لجازه می. پردلزدخیر، میها  لجتماعی تأثیر دلرد یا ها در فعافی بیوفوژیهی بر نق 

ها و مشاغل د تر ی دلشته باشند؛ در مقابل، دهند مردلن و زنان به صورت تقریااً برلبر به همۀ نق 

در . دهندبعضی دیگر لز رشورها یک تمایز شدید رل بی   نچه مردلن و زنان باید لنجام دهند، قرلر می

تر و ها  دف وزلنهشود و زنان نق تر  در جامعه دلده میتر و قاطعها  م لطلی  حاف ، به مردلن نق 

ل  برخودلر در جولمع مردلنه، عملهرد، د تیابی، و ر   در مد لز لهمی  ویژه. تر  دلرندخدماتی

ها  در جولمع زنانه، رمک به دیگرلن، محیط زی  ، دلشت  رولبط گرم، و در نظردلشت  لرزش. ل  

. ژلپ ،  وئیس، لتری  و ونزوئال رشورها  با مردلنگی باال ه تند. لصلی ه تندها  زندگی، لرزش

( 2113)چو  و رووک .  وئد، رره جنوبی، لروگوئه و پرتغال دلرل  لرزش زنانگی باالیی ه تند

شان و حباظ  لظ ار دلشتند ره در جولمع زنانه، به دفیل دلشت  ح ا ی  باال ن ا  به نیازها  خانولده

 .رنندموقع، بیمۀ عمر بیشتر  خریدلر  میا در مقابل عولق  یک مرگ بیلز  ن 
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 شاخص عدم لطمینان لندلزۀ . دهدبه تحمل عدم لطمینان لمتیاز می: اجتناب از عدم قطعیت

لی  شاخص، . رندو یلۀ عدم لطمینان و لب ام و پرهیز لز لی  شرلیط رل لرزیابی می لح اس ت دید مردم به

ها  دلرل   اختار با قولنی  مشخص در مورد چگونگی رفتار فرد رل   موقعی درجۀ ترجیح برل

رنند با معرفی قولنی ، مقرلرت، و دی  در یک معنا  گ ترده، و جولمع تالش می. رندگیر  می لندلزه

لفرلد لز جولمع با یک شاخص عدم لطمینان باال بیشتر  ب معدنی . تهنوفوژ ، با عدم قطعی  رنار بیایند

ها  بزرگ در خانه پرهیز رنند، لز لنجام پروژهرنند، غذلها  منجمد رمتر  مصر  میل تباده می

 ن ا رمتر در   ام . دهندها  شانس ترجیح میها  ل ترلتژیک رل با باز رنند، م ارت و رقاب می

عدم لطمینان ژلپ ، رو یه، بلژیک، یونان و ل پانیا رشورهایی با دور  لز . رنندگذلر  می رمایه

رنک، و لنگلیس لز جمله رشورهایی ه تند ره به دناال عدم قطعی   نگاپور،  وئد، هنگ. ه تند

کرر لی  نهته الزم ل   ره لگرچه، مب وم لجتناب لز عدم لطمینان هاف تد با لندلزۀ محققان بیمه . ه تند

برل  راه  خطر در زندگی  گریزلفرلد ری ک. گریز  مرتاط ل  ، لما  ن ا یه ان نی تندلز ری ک

رنند، ترجیح زیاد  بیمه ه تند؛ لفرلد  ره لز عدم لطمینان لجتناب میخود، مشتاق به پردلخت  حق

با لی  حال، لنتظار . دهندبینی با قولنی  و لنتظارلت ولضح نشان میبرل  یک جامعه با  اختار و قابل پی 

 .تر تمایل دلشته باشندیافتهل  تو عهدلشت  بازلر بیمهرود رشورها  با لجتناب لز عدم لطمینان به می

 ل  با لفق دید بلندمدت به معنا  پرورش در جامعه :مدت در برابر بلندمدتافق دید کوتاه

ویژه پشتهار، پیشرف  و لنطااق با محور، بهها   یندهها  عملگر   ره متمایل به پادلشفضیل 

ها باید متنا   با شرلیط به جولمع باور مردم بر لی  ل   ره  ن شرلیط در حال تغییر ل  ، در لی  

مدت در مقابل دید روتاه. ها  موفقی  لدلمه دلردوقوع خولهد پیو   و رشد لقتصاد  تا ر یدن به قله

ل  با فضایل مرتاط با گذشته و حال مانند غرور ملی، لحترلم به  ن ، حبظ به معنا  پرورش در جامعه

ژلپ ، چی ،  فمان، رو یه، هلند، فرلن ه، لیتافیا و  ودلن لز . م تع دلت لجتماعی ل  وجه و لنجا

رشورها  با دید بلندمدت و رشورها  هند،  مریها، مهزیک، ل ترلفیا و مصر لز جمله رشورها  با 

 .  مدت ه تنددید روتاه

 زندگی،  زلد بر میزلن شادبودن مردم جامعه، رنترل : جوییداری در برابر لذتخویشتن ،

مهزیک، نیجریه،  ودلن، ل ترلفیا، هلند، لیاالت متحدۀ  مریها و برزیل . تمررز دلرد رضای  لز زندگی

جویی باال و رشورها  فرلن ه، ژلپ ،  فمان، لیتافیا، هند، چی ، رو یه و مصر لز رشورها  با میزلن فذت

 .جویی پایی  ه تندجمله رشورها  با میزلن فذت

 



 

 441 

 ارزیابی تأثیر ابعاد فرهنگ ملی بر ضریب نفوذ بیمة زندگی

بر ل اس .  مار توصیبی متغیرها  فرهنگ ملی پژوه  هاف تد و همهارلن لرلئه شده ل  ، 1در جدول 

جز شاخص لفق دید، فاصلۀ لندری با مقدلر  لی  جدول رشور جم ور  ل المی لیرلن، در تمام متغیرها به

 .متو ط رشورها  حاضر در مطافعۀ هاف تد و همهارلن دلرد

 

 یرهای فرهنگ ملی پژوهش هافستد و همکاران آمار توصیفی متغ. 8جدول 

 متغیرها

میانگی  

رشورها  

 مورد مطافعه

 لیرلن
 حدلقل 

 بر ل اس رشور

 حدلرثر 

 بر ل اس رشور

 13 163/61 فاصلۀ قدرت
، (13)، دلنمارک (11)لتری  

 (22)نیوزفند 

، (22)، لوررلی  (21)عرب تان 

 (111)مافز  

 41 121/43 فردگرلیی
، (13)، رلمایا (12)ونزوئال 

 (11)بوررینافا و 

، (21)، ل ترلفیا (32)لنگلیس 

 (21) مریها 

 43 141/43 طاعیمردلنه
 ، (3)، نروژ (1) وئد 

 (2)فتونی 

، (33)، مجار تان (31) فاانی 

 (21)ژلپ  

 12 114/66 گریز لب ام
، (22)،  وئد (23)دلنمارک 

 (22)رنک هنگ

، (22)، لروگوئه (22)پرتغال 

 (111)یونان 

 14 622/42 لفق دید بلندمدت
 ، (1)، مصر (4)غنا 

 (11)موزلمایک 

 ، (23)، تایولن (33)ژلپ  

 (111)رره جنوبی 

 41 616/43 جوییفذت
 ، (13)، فتونی (4)مصر 

 (11) فاانی 

، پورتوریهو (21)مهزیک 

 (111)، ونزوئال (22)

 

 متغیرهای نهادی. 9-1

شامل ش  متغیر ل   ( Kaufmann et al., 2007)حارمیتی ج انی ها  ها  شاخصمجموعه دلده

رنندۀ ن ادها   یا تی، نظارتی، دیولن االر ، و حقوقی ه تند، ره عولمل مختلبی رل ره منعهس

دهندگان لی  عولمل لز تعدلد زیاد  لز منابع معتار ره به طور جد  تو ط تو عه. رنندگیر  میلندلزه

برلی ، عولمل عالوه. لندشود، گرد ور  شدهرها در طول زمان برر ی میبرل   ازگار  بی  رشو

WGIمدن شولهد لضافی برل  لعتاار  ن در معرض عنولن یک مناع  زلد موجود، به منظور فرلهم، به 

ها  ج انی بر ل اس تعاری  لی  ش  شاخص. گذلرلن قرلر دلردتحقیق تو ط دلنشگاهیان و  یا  

 :لرلئه شده ل  ( 2111؛ 2111)رافم  و همهارلن 
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  ها  نمایانگر میزلن مشارر  ش روندلن در لنتخاب دوف ،  زلد )حق لظ ارنظر و پا خگویی

 ؛.(مدنی، حقوق  یا ی، مطاوعات  زلد، عدلف   ی تم قانونی و غیره ل  

  ؛.(بیانگر لحتمال  رنگونی دوف  در نتیجۀ لعمال خال  قانون ل ا ی ل  )ثاات  یا ی 

   دهندۀ ریبی  خدمات عمومی، ریبی  خدمات ش روند ، میزلن تأثیرپذیر  نشان)لثربخشی دوف

 ؛.(مشی عمومی و میزلن تع د دوف  به لجرل   ن ل  دوف  لز فشارها   یا ی، نحوۀ تدوی  خط

  ها و مقررلت لشاره دلرد ره به تولنایی دوف  برل  تدوی  و لجرل   یا  )ریبی  قولنی  و مقررلت

 ؛.(شودمنجر به تو عۀ بخ  خصوصی می

  ویژه ریبی  رنندۀ میزلن لعتماد به قولنی  و وفادلر  به  ن ا در  طح جامعه بهبیان)حارمی  قانون

 ؛.(ها و مرلجع مرتاط ل  لجرل   ن ا تو ط پلیس، دلدگاه

  و رالن  میزلن ل تباده لز منافع عمومی برل   ود شخصی ره شامل هر دو شهل خرد)رنترل ف اد

 .(.شودمی

ه تند؛ بنابرلی  با ل تباده لز تحلیل  3/1دو  بی  لز  ها  دوبه ش  شاخص حارمیتی دلرل  هما تگی

لوفی  . ها ل تباده شده ل   ها  لصلی، ش  شاخص خالصه و لز لوفی  مؤفبۀ لصلی در مدل مؤفبه

با توجه به لینهه . دهد میها  حارمیتی رل توضیح  درصد لز ولریانس رل همۀ شاخص 33مؤفبۀ لصلی 

رود لرتااط  رشورها  با میزلن باالتر لبعاد حارمیتی، ری ک  یا ی لجتماعی رمتر  دلرند، لنتظار می

 .    مثاتی بی  لوفی  مؤفبۀ لصلی لبعاد حارمیتی و تقاضا برل  بیمۀ عمر وجود دلشته باشد

 متغیرهای اقتصادی. 9-9

لند ر بر ضری  نبوک در بیمۀ زندگی و غیرزندگی پردلختههمۀ مطافعات گذشته ره به عولمل مؤث

(Browne and Kim, 1993; Outreville, 1996; Beck and Webb, 2003) در مد و تورم رل ،

بدی ی ل   ره به طور رلی در مد باالتر، . لند لز عولمل م م تأثیرگذلر بر مصر  بیمه معرفی ررده

رود در مد تأثیر   بنابرلی ، لنتظار می. رندتر میصرفهبهمقرون شود و بیمه رلمصر  بیشتر رل موج  می

دهد، لما لی  هرچند بیمه در بلندمدت مزلیایی رل لرلئه می. قو  و مثا  بر تقاضا  بیمۀ عمر دلشته باشد

رود ره تورم با مصر  بیمه به طور منبی یابد؛ لز لی  رو لنتظار میمزلیا  بلندمدت با تورم راه  می

عنولن توفید ناخافص دلخلی  رلنه در نظر گرفته شده ل   و در لی  پژوه ، در مد به. مرتاط باشد

 . ور  شده ل  و یلۀ بانک ج انی جمعشده به ها  تو عۀ ج انیِ فرلهمها لز شاخصدلده
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 شناختیمتغیرهای جمعیت. 9-1

ر و لمید به زندگی ضعی  ل  ، لمید به رغم لینهه مطافعات گذشته نشان دلد ره رلبطۀ بی  بیمۀ عمعلی

 ;Browne and Kim, 1993)عنولن یک متغیر رنترفی در مدل ولرد شده ل   زندگی به

Outreville, 1996; Beck and Webb, 2003 .)یا جولنان /همچنی  نرخ ولب تگی لفرلد پیر و

نیز در مدل در نظر گرفته (  افه 64تا  11 ال، به تعدلد لفرلد  11 ریز ای ال  61  باال  ین ا  جمع)

 .لندها  تو عۀ ج انی به د    مدهها  لمید به زندگی و نرخ ولب تگی لز شاخص دلده. شده ل  

 مدل آماری و استنباط بیزی. 1

 ها  رگر یونی پانلی پویا به صورتدر لی  پژوه  مدل

                 
       

                                     

        
 

امین کشور و در  بیانگر متغیر ضریب نفوذ بیمۀ عمر در     در نظر گرفته شده است، که در آن 

برداری از متغیرهای     . بیانگر این متغیر با یک دوره تأخیر است       امین سال است و  

و متغیرهای ( تولید ناخالص داخلی سرانه، نرخ تورم، و توسعۀ مالی در بخش بانکی)اقتصادی 

امین سال  امین کشور و در  است که برای ( نرخ وابستگی و امید به زندگی)شناختی  جمعیت

امین کشور به دست  برداری از متغیرهای فرهنگ هافستد است که برای    . حاصل شده است

. است 6-۹شده در بخش  اولین مؤلفۀ اصلی ابعاد حاکمیتی معرفیبیانگر    متغیر . آمده است

ضرایب رگرسیونی   و    ،   ،   ،   امین کشور و  اثر تصادفی مربوط به    همچنین، 

توزیع دارای توزیع نرمال با میانگین صفر و جمالت خطاهای تصادفی مستقل و هم    . هستند

. مستقل هستند  و   ها برای هر   ها و  شود کهدر این مدل فرض می. هستند   واریانس ثابت 

در مدل ناشی از این حقیقت است که متغیر پاسخ ممکن است تحت تأثیر مقدار خود        وجود 

 .در دورۀ قبل باشد

. شود که مشاهدات اولیه و اثرات تصادفی همبسته هستند تی در نظر گرفته میدر تحلیل مدل، حال

شود که مشاهدات اولیه، به شرط اثرات تصادفی، دارای توزیع نرمال با  در این حالت فرض می

          میانگین 
        

 .هستند   و واریانس           
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ها  پیچیده مورد توجه محققان برل  ل تنااط بیز  پارلمترها  مدل ها  زیاد ها  لخیر، روشدر  ال

گیر گیاز و یا ، مانند نمونهMCMCها  ها عمدتاً لز طریق روشلی  روش. قرلر گرفته ل  

برل  توصی  بیز  . ه تند(  Hastings, 1970; Metropolis et al. 1953)هِ تینگس  -متروپوفیس

-به طور معمول، توزیع. پیشی  برل  همۀ پارلمترها  نامعلوم ضرور  ل  رردن توزیع ها، مشخصمدل

همچنی  به دفیل  نهه هیچ . تر شودگیرند تا لنجام محا اات رلح ها  پیشی  رل مزدوج در نظر می

بخ  به پارلمترها ن ا  ها  پیشی  نا گاهیها وجود ندلرد، توزیعلطالعاتی دربارۀ پارلمترها  مدل

 ها بنابرلی  پیشی . دشو دلده می

 

        
    

                   

         
    

        
    

         
    

  
             

            

یک ماتریس قطری با عناصر    و      اگر . شودها در نظر گرفته میبرای پارامترهای مدل

  پارامترهای دقت  . بخش خواهد بودناآگاهیبزرگ در نظر گرفته شود، پیشین 
مستقل     و   

در نظر گرفته شود، (     مثالً )اگر برای ابرپارامترهای توزیع گاما مقادیر کوچک . شوندفرض می

بخش خواهد طوری که میانگین کوچک و واریانس به قدر کافی بزرگ باشد، آنگاه پیشین نااگاهیبه

 . بود

ها  فوق و با فرض م تقل بودن پارلمترها، توزیع پ ی  توأم پارلمترها با ل تباده لز قضیۀ با لعمال فرض

با توجه به .  یدشده به د   میها  پیشی  درنظرگرفتهبیز و با ترری  رردن توزیع در تنمایی و توزیع

یاز ره تن ا نیاز گیر  گ مده دلرل  شهلی پیچیده ه تند، لز روش نمونهد  ها  پ ی  بهلینهه توزیع

ها  پ ی  شرطی هر پارلمتر به شرط  ایر پارلمترها دلرد، به عنولن یک روش مؤثر به محا اۀ چگافی

لفزلرها  ل تاندلرد بیز  مانند   انی با نرمبه MCMCها  روش. شودجایگزی  ل تباده می

OpenBUGS شوندمحا اه می. 
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 هامعیارهای مقایسۀ مدل

میانگی  تولن و  ،(Spiegelhalter et al., 2002)(DIC)1مدف ا، معیارها  لطالع لنحرل برل  مقای ۀ 

)دوم خطا  پیشگویی 
2
MSPE)   به رار گرفته شده ل . 

 رل ره به صورت  3معیار لنحرل . مجموعۀ همۀ پارلمترها  مدل باشد θفرض رنید 

1 1

( ) 2log ( ) 2 log , ( ) 
I

i

T

t

i t

D f f y
 

    θ y θ θ

 
)پس، . شود، در نظر بگیریدتعری  می ) ( ( ))D E Dθ θ تولند معیار  در برلزش مدل ل   و می

 ، به صورتMCMCها با ل تباده لز نمونه

( )

1 1 1

1
2 log ( , )

I T M
m

it

i t m

D f y
M   

   θ

 
تقری  زده شود، ره در  ن 

( )m
θ ،m لمینتهرلر زنجیرMCMC  مدل وM  با . تعدلد تهرلرها

 به صورت DICدرنظرگرفت  لندلزۀ لنحرل ، معیار بیز  

ˆ ˆ ,DDIC D p  
 

ˆتعری  شده ل  ، ره در  ن  ˆ
D

p D D   با
( )

1

1ˆ ( )

M
m

m

D D
M




 
 DICهر لندلزه مقدلر . ل   

 . روچهتر باشد، مدل ب تر برلزش دلده شده ل  

 ال  16ها  مربوط به  ها تن ا به دلده  ال برل  هر رشور، مدل 11رغم موجود بودن لطالعات برل   علی

، میزلن ضری  نبوک بیمۀ  لول برلزش دلده شد و برل  لرزیابی تولنایی  ن ا در پیشگویی یک  ال بعد

با  (MSPE)، میانگی  تولن دوم خطا  پیشگویی  برل  لی  هد . پیشگویی شدند 2116عمر در  ال 

    ل تباده لز فرمول 

1

2

1
,

1
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1. Deviance Information Criterion 

2. Mean Squared Prediction Error 
3. Deviance 
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]، ره در  ن محا اه شد .]
i

y obs ،ˆ [ ]
i

y m در  شده شده و پیشگویی مشاهدهترتی  مقدلر  بهm  لمی

41Nو  MCMCتهرلر زنجیر      مقدلر ضری  نبوک برل  بعضی لز رشورها  مورد مطافعه در ) ل

 (.د ترس ناود

 هاتحلیل داده. 1

گیر ، نمونهOpenBUGSلفزلر راربردن نرم از  بیز ، با بهها با ل تباده لز روش شایهبرل  لجرل  مدل

دورۀ دلغیدن، برل  عنولن تهرلر به 61111پس لز حذ  لوفی  . تهرلر لجرل شد 111111گیاز برل  

لمی  تهرلر در زنجیر به رار 41شده به صورت  ی تماتیک، هر  از ها  شییهراه  هما تگی نمونه

روند، نمودلرها  خودهما تگی و  ها مارر ، نمودلر ریزنج ییهمگرل یابیلرز  برل. گرفته شد

ها  مختل   بی  مدل، مقای ۀ 2جدول . قرلر گرف  یپارلمترها مورد برر  خطاها  مون  رارفو 

 . دهدشده در بخ  قال نشان میشده رل با ل تباده لز معیارها  لنتخاب مدل بحث دلده برلزش

 شده داده های برازش مقایسۀ بین مدل. 1جدول 

 DIC Deviance MSPE مدل

 1241 مدل پویا با تمام متغیرها
1161 

(61/12) 
131/0 

(111/1) 

مدل پویا با متغیرها  فرهنگی، متغیر حارمیتی، 

 و نرخ ولب تگی GDPمتغیرها  
1311 

1321 

(41/12) 

623/1 

(113/1) 

مدل پویا با متغیرها  فرهنگی، متغیر حارمیتی، 

  GDPمتغیرها  
1366 

1313 

(24/12) 

611/1 

(113/1) 

 1223 شناختی مدل پویا با متغیرها  لقتصاد  و جمعی 
1162 

(33/12) 

644/1 

(116/1) 

 1312 جز متغیر حارمیتی مدل پویا با تمام متغیرها به
1232 

(16/12) 

614/1 

(111/1) 

 2112 مدل غیرپویا با تمام متغیرها
1243 

(11/11) 
211/2 (321/1) 

 

ها  غیرپویا دلرند و همچنی  حضور متغیرها   ها  پویا عملهرد ب تر  لز مدل بر ل اس نتایج، مدل

 .  شود فرهنگی در مدل موج  لفزلی  دق  پیشگویی مدل می
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بر ل اس نتایج لی  . دهد ، بر ورد ضرلی  متغیرها رل بر ل اس مدل پویا با تمام متغیرها نشان می3جدول 

اد  توفید ناخافص دلخلی و نرخ ولب تگی تأثیر باالیی بر ضری  نبوک بیمۀ عمر جدول، متغیرها  لقتص

لوفی  مؤفبۀ لصلی متغیرها  حارمیتی و متغیر ولب ته با یک دوره تأخیر تأثیر مثاتی بر ضری  . دلرند

ظار طاعی و فاصلۀ قدرت منطاق با لنت تأثیر متغیرها  فرهنگی، فردگرلیی، مردلنه. نبوک بیمۀ عمر دلرند

 .لند لوفیه بر ورد شده

 برآورد ضرایب متغیرها بر اساس مدل پویا با تمام متغیرها. 9جدول 
 ضرایب متغیرها

 -32/1 ثاب 

 111/1 متغیر ولب ته با یک دوره تأخیر

 423/1 لوفی  مؤفبۀ لصلی متغیرها  حارمیتی

 -44/1 فاصلۀ قدرت

 43/1 فردگرلیی

 -14/1 طاعیمردلنه

 -13/1 گریز لب ام

 -1/1 لفق دید بلندمدت

 -34/1 جوییفذت

 -11/1 لمید به زندگی

 62/2 نرخ ولب تگی

 413/1 توفید ناخافص دلخلی

 -113/1 تورم

 1113/1 تو عۀ مافی در بخ  بانهی

 

 گیری و پیشنهادهانتیجه. 1

ها  پانلی، به لرزیابی  دلده در لی  پژوه  با ل تباده لز یک مدل رگر یونی پویا با لثرلت تصادفی برل 

ل  لز متغیرها   در میان مجموعه( 2111؛1233)تأثیر ش  شاخص فرهنگ ملی هاف تد و همهارلن 

رنترفی شامل توفید ناخافص دلخلی  رلنه، نرخ تورم، تو عۀ مافی در بخ  بانهی، نرخ ولب تگی و لمید 

شامل حق لظ ارنظر و ( Kaufmann et al., 2007)به زندگی، و ش  شاخص حارمی  ج انی 

پا خگویی، ثاات  یا ی، لثربخشی دوف ، ریبی  قولنی  و مقررلت، حارمی  قانون، و رنترل ف اد، بر 

رشور منتخ  لز جمله رشور لیرلن طی دورۀ  14ها  زندگی در بی   میزلن تقاضا برل  خرید بیمه

دو  باال   ها  دوبه ل  هما تگیبا توجه به لینهه ش  شاخص حارمیتی دلر. پرلخته شد 2116 -2111
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گیر  ری ک  یا ی لجتماعی  عنولن متغیر  برل  لندلزه بودند، لز لوفی  مؤفبۀ لصلی  ن ا به 3/1بی  لز 

دهد ره بر ل اس معیارها  بیز ، مدل پیشن اد   نتایج نشان می. در بی  رشورها  مختل  ل تباده شد

 .در برلزش و پیشگویی، عملهرد منا ای دلرد

ضرورت توجه به فرهنگ . ز میان متغیرها  فرهنگی دلرل  تأثیر باالیی بر تقاضا  بیمۀ زندگی ه تندل

پذیر ل   ره لی  موضوع لز طریق محور  نا ملی رشور در بحث تو عۀ فرهنگ بیمه لمر  لجتناب

پذیر ل   و باید با شناخ  نقاط قوت و ضع  فرهنگ ملی برل   وپرورش لمهان قرلردلدن  موزش

ها  دقیق و عملی در  ریز  شود ره برنامه بنابرلی  پیشن اد می .ریز  در خصوص  ن لقدلم ررد برنامه

 . مقاطع مختل  تحصیلی برل   شنایی با فرهنگ بیمه در رشور لنجام شود

یافتگی در رلبطۀ بی  لبعاد فرهنگ ملی و تقاضا برل  بیمۀ  شود برل  لرزیابی تو عه همچنی  پیشن اد می

یافته و در حال تو عه تق یم شوند و مدل  ی، رشورها  مورد مطافعه به دو گروه رشورها  تو عهزندگ

 .ها  دو گروه برلزش دلده شود پیشن اد  به طور جدلگانه بر دلده
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 2علیرضا جاهد    1شاهی  طیار

 

       چکیده

 لجتماعی خود نیز تأثیر -پذیرد و بر محیط فرهنگی می صنع  بیمه لز محیط فرهنگی خود تأثیر 

لندلز تو عه  یهی لز لبعاد چشم. تولن رنترل، هدلی  و مدیری  ررد گذلرد و لی  تأثیر متقابل رل می می

و   از  نیاز به بیمه در جامعه بخشی و درونی گر  بیمه مررز ،  گاهی فرهنگ بیمه با توفی

 رشور در بیمه صنع  فعافی  لز ره زیاد  زمان مدت به توجه با .باشد می از  برل   ن  فرهنگ

 و( 6.1 با مقای ه در 2.3) ج انی متو ط با رشور در بیمه نبوک ضری  توجه قابل لختال  و گذرد می

 لز نحوه بیمه صنع  فعاالن و  یا تگذلرلن لطالع بیمه،  از  فرهنگ برل  شده لح اس نیاز همچنی 

در  .ل   ضرور  بیمه  از  فرهنگ ب ینه مدیری  منظور به بیمه تو عه با فرهنگی ها  شاخص لرتااط

ها  فرهنگی و ل ترلتژ   تحقیق حاضر نق  فرهنگ در رشد لقتصاد ، مب وم تو عه فرهنگی،  یا  

فرهنگی، رلبطه فرهنگ و لقتصاد و نق  فرهنگ در تو عه بیمه مورد برر ی قرلر گرفته و نتایج 

در . لفمللی در مورد لرتااط لبعاد فرهنگ با ضری  نبوک بیمه تحلیل و گزلرش شده ل   بی تحقیقات 

گرد ور  و تحلیل لثر لبعاد فرهنگی بر ضری  نبوک بیمه لز لبعاد فرهنگی هاف تد شامل لجتناب لز عدم 

گیر   ج   ،فاصله لز قدرت گرلیی، مرد االر  در برلبر زن  االر ، در برلبر جمع لطمینان، فردگرلیی

در لنت ا  مقافه با . در برلبر روتاه مدت و رفاه طلای در برلبر خویشت  دلر  ل تباده شده ل   بلندمدت

توجه به لمتیاز لیرلن در هر یک لز لبعاد فرهنگی مذرور، پیشن ادلتی ج   ترویج فرهنگ بیمه در 

 .رل تا  فرهنگ جامعه لیرلنی لرلئه شده ل  

   صنع  بیمه لیرلن، فرهنگ بیمه، لبعاد فرهنگی هاف تد، ضری  نبوک بیمه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 پژوهشگر پژوهشهده بیمه، دلنشجو درتر  مدیری  بازرگانی، گرلی  منابع لن انی، دلنشگاه لصب ان    .  1
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 فروش، شرر  بیمه  امانها   ریز  و تو عه در مدیری  تو عه رانال  رپر   لدلره برنامه.  2
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 مقدمه
  با توجه به. دهنده لعمال و رردلر در لرتااط با محیط لطرلفمان ل  تصورلت ما لز ج ان در ولقع ج  

رلمه هر به معنا  و یع  ": گویدمی( 1234، 1فردری  تناروک)همی  تعایر و تب یر لز لندیشه ل   ره 

لی  ولقعی  ره .  "گیرد ورد، در حوزه فرهنگ قرلر میرند و هر  نچه عمل لو به بار می نچه لن ان می

مانند، یا لی  ره چرل ن ادها  نوی  لقتصاد  در گیرند و برخی دیگر ناتولن میچرل بعضی لقتصادها پا می

تولن چیزها  دیگر لز همی  د   رل نمی ر ند و ب یار  لزرنند یا به رمال نمیجولمع معینی رشد نمی

در مقای ه با عولمل محض . فقط لز طریق رولبط توفید  و مافهی  بر لبزلر توفید در لقتصاد توضیح دلد

ها  حارم بر جولمع در طول تاریخ، نحوه برخورد و نگرش مردمان به ج ان ه تی، لقتصاد ؛ لندیشه

تولنند ما رل به ف م و می... ی شدن، فرهنگ پذیر  وها  گوناگون لجتماعها  زی   و شهل شیوه

لز لی  رو برل  ف م ب تر لی  پدیده ولرد برر ی مقوفه دیگر  . درک ب تر  لز عولمل لقتصاد  بر انند 

 (.1333پ لولن، )نامند شویم ره در زبان متعار   ن رل فرهنگ میمی

 "فرهنگ"لو  .لرلئه شده ل  ( 1311، 2یلوربارن  ت)یهی لز تعاری  ن اتا جامع برل  فرهنگ، تو ط 

ها، مباهیم، لفهار، لعتقادلت، قولنی  و مقررلت،  دلب و ل  لز علوم، دلن رل عاارت لز مجموعه پیچیده

هایی ره یک لن ان به عنولن عضو جامعه لخذ ها و عادتها و به طور خالصه رلیه  موختهر وم،  ن 

 (.1313می، شری  زلده وراظ)دلند رند، میمی

ها و ینی فرهنگ، که ، لرزشبره قابلی  پی  گیردمیلی  فرض رل در نظر  "هاف تد"لز دیگر  و، 

بینی ل  ، چون بر مانا  فرهنگ رفتار لن انی تا حد زیاد  قابل پی . همه با هم مرتاط ه تند ،رفتار

-لجتماعی بنیاد  مانند پیشرف ره در طول زمان در غیاب حولدث  3«یز  کهنیر برنامه»قرلر دلرد، یک 

که  مب وم لصلی در تعری  . ماندها  تهنوفوژیهی و تجار  و یا ت لط لقتصاد  یا  یا ی ثاب  می

 : هاف تد لز فرهنگ ل  

 هاا و  یعنی تبهر، لح اس و رن ، با پیامدها  باورهاا، تلقای   ،باشد که  به معنا   ر، قل  و د تان می

ها عنصر ل ا ی فرهناگ   به لی  موضوع لشاره دلرد ره  ی تمی لز لرزش ی تعر عالوه لی  به. هام ارت

 .باشند ها به معنا  تمایل برل  ترجیح لمور مشخص بر  ایر چیزها میه تند و لرزش

                                                                                                                         
1. Friedrich H. Tenbruck 

2. Sir Edward Burnett Tylor 

3. Mental Planning 
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به ها  دهد و در بلندمدت لی  رهیاف  می بنابرلی  هر فرهنگ رهیاف  مردم رل در تطابق با محیط نشان

ها پا خ   ن ایی ره به لی  دگرگونی. دهند می تهنوفوژیهی و  یا ی پا خلقتصاد ، ها   دگرگونی

 . ندهند بعید ل   ره گ ترش یابند و جولمع دیگر لز  ن ا تقلید رنند

دیگر لثر ها   شود، فذل تغییر در یک ق م  بر ق م  می نظر به لینهه فرهنگ لز عولمل مختلبی تشهیل

جتماعی معتقدند ره ب یار  لز معضالت لجتماعی به لی  عل  به بعضی لز دلنشمندلن علوم ل. گذلرد می 

رلمه عق  . رنند می تغییرها  یک فرهنگ رندتر لز  ایر ق م ها    یند ره بعضی لز ق م  می وجود

یک فرهنگ تمایل دلرند به دناال ها   شود ره بعضی لز ق م  می لز  نجا ناشی 1لفتادگی فرهنگی

رنند ره  می برل  مثال دلن  و تهنوفوژ  به قدر   ریع تحول پیدل. دیگر حرر  رنندها   ق م 

 . رلنند می گیرند و  ن ا رل به عق  می ماد  پیشی غیر لغل  لز فرهنگ م ائل

 شهل گرفته در جامعه ره بخشی لز فرهنگ رل تشهیل 2در جریان تحوالت فرهنگی، لگر هنجارها 

 پذیر رل تأمی  نهند،  ن قشر، صن  یا ن اد   ی ( بیمهمثال )دهد، نیازها  یک قشر، صن  یا ن اد  می

و به  سازی فرهنگرل برل  هایی  چنی  شرلیطی باید خط مشی گیر  برل  پیشگیر  لز شهل. شود می

بدی  منظور باید  گاهانه و با . و تصحیح هنجارها لتخاک ررد 3رنترل میزلن ناب نجار  هاتر  عاارت دقیق

ها، رفتارها، لجزل و عناصر عینی  لز یک  و و هنجارها، روشها  لعتقادلت و  رمانها،  توجه به لرزش

ها رل ترویج ررد و لز  فرهنگی در جامعه لز  و  دیگر، هنجارها  جدید و قابل قاول با لرزش

 .بی مورد جلوگیر  نمودها   ناب نجار 

لجتماعی خود نیز تأثیر  -نگیپذیرد و بر محیط فره می صنع  بیمه نیز لز محیط فرهنگی خود تأثیر

مفهوم . ررد کنترل، هدایت و مدیریت، ارزیابیتولن؛  می گذلرد و لی  تأثیر متقابل رل متقابل می

فرهنگی آن را در این مقاله،  -مدیریت روابط متقابل بین صنعت بیمه و محیط اجتماعی

 از  در لی   منظور لز فرهنگ .در نظر خواهیم گرفت 1سازی به عنوان مصداق فرهنگ

تهامل و پیشارد هماهنگ رلیه لجزل  فرهنگ رشور نی   بلهه مقصود، پیشرف  ن ای و هم "مقافه، 

 ."گیرند می لز فرهنگ رشور ل   ره تح  تأثیر تعامل با صنع  بیمه شهلهایی  گام با بخ 

به  ، فرهنگ (8931ویراست دوم، )فرهنگ بیمهمطابق تعری  کرر شده در  ند تو عه 

. یابدها و باورها  مردم جامعه ن ا  به بیمه لشاره دلرد ره در رفتار  ن ا نمود میوعه نگرشمجم"

                                                                                                                         
1. Cultural Backwardness 
2. Norms 

3. Anomalies 

4. Culturalization 
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فرهنگ، زمینه و ب تر  ل   ره بدون لصالح  ن  ایر لقدلمات تحول صنع  بیمه به نتایج مطلوب 

"د   نخولهد یاف 
ل   ن لندلز تو عه فرهنگ بیمه ره متوفی لجر لز  و  دیگر یهی لز لبعاد چشم. 1

 در بیمه به نیاز سازی درونی و بخشی آگاهیباشد؛  می مررز  جم ور  ل المی لیرلن بیمه

 .باشد می جامعه

گذرد و لختال  قابل توجه ضری   می با توجه به مدت زمان زیاد  ره لز فعافی  صنع  بیمه در رشور

و همچنی  نیاز لح اس شده ج    3(6.1در مقای ه با  2.3)در رشور با متو ط ج انی  2نبوک بیمه

ها  فرهنگی با تو عه  گذلرلن و فعاالن صنع  بیمه لز لرتااط شاخص  از  بیمه، لطالع  یا   فرهنگ

 . از  بیمه ضرور  ل   بیمه به منظور مدیری  ب ینه فرهنگ

زیرل  4.دیاب می لهمی ( ضری  نبوک بیمه)بنابرلی  شنا ایی لبعاد فرهنگی تاثیرگذلر بر تو عه بیمه 

لز . رند ل  رل هدفمند می  از  برل  گ ترش ل تباده لز خدمات بیمه گذلر  فرهنگی و فرهنگ  یا  

 تنظیم و تعمیم و هدلی  لمر بیمه نجا ره طاق قانون تأ یس بیمه مررز ، م متری  وظیبه بیمه مررز  

نحوه لرتااط فرهنگ با گذلر ن ا  به  باشد، ضرورت دلرد بیمه مررز  و  ایر ن ادها   یا   می

 محیط و بیمه صنع  بی  متقابل رولبط تر  دلشته باشند تا مدیری  ضری  نبوک بیمه لطالعات دقیق

همچنی  . لثربخ  به منظور تو عه بیمه ت  یل گردد از    ن در ج   فرهنگ فرهنگی -لجتماعی

گیر  ج    صمیمشود ت ر انی موج  می تمررز بر لبعاد فرهنگی خاص در تالیغات و لطالع

 .گذلر  در لی  لمور به صورت ب ینه صورت گیرد  رمایه

 1نقش فرهنگ در رشد اقتصادی

باشد، الزم ل   بدلنیم  می م م ول ا ی در تو عه هر رشور ها   ره فرهنگ یهی لز مؤفبه لز نجایی

عاارت دیگر، لقتصاد  دلرد؛ به  تا چند دهه قال عقیده لرثر صاحانظرلن لی  بود ره تو عه مب ومی

پردلختند؛ لما لی  وضعی  با شه    می خوی  رشورها در ج   د تیابی به تو عه، به تقوی  لقتصاد

به تو عه گنجانده بودند تغییر  ریز  خود در د تیابی رشورهایی ره فقط معیارها  لقتصاد  رل در برنامه

                                                                                                                         
 1414لندلز صنع  بینه در لفق   ند چشم.  1

2. Insurance Penetration Rate 

 بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن 1321 برگرفته  افنامه  مار .  3

لی  شاخص حاصل تق یم . شود برل  مقای ه وضعی  صنع  بیمه با رل لقتصاد لز شاخص ضری  نبوک بیمه ل تباده می.  4

صنع  ( و یا  ه ته تر) و بیانگر حرر   ریعتر ( بر ح   قیم  جار  ل  )ها  توفید  به توفید ناخافص دلخلی  بیمه حق

 (.بیمه مررز  جم ور  ل المی لیرلن 1321 افنامه  مار   ال )مقای ه با مجموعه لقتصاد رشور ل  بیمه در 
5. Economic Growth 
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لرنون مشخص شده ل   . تو عه شدمحور -و لقتصادعد  بُ یاف  و موج  لز د   رفت  مب وم یک

تو عه فرلیند  ل   ره طی  ن باورها  فرهنگی، ن ادها  لجتماعی، ن ادها  لقتصاد  و ن ادها  ره 

شناخته شده؛ جدید شوند و طی لی  ها   شوند تا متنا   با ظرفی   یا ی به صورت بنیادی  متحول می

بوده وبه  1حقیقی و پایدلر تو عه فرهنگی عههر نوع تو  مانا فذل . فرلیند،  طح رفاه جامعه لرتقاء یابد

نیز لز لی  (  یا ی، لقتصاد  و لجتماعی)رند،  ایر لبعاد تو عه  ل  ره درخ  رل تغذیه می مثابه ریشه

 2.(1333عظیمی، )شوند می عد م م تغذیهبُ

 ل  لز باورها  ید، منظور مجموعه در مااحث رشد لقتصاد ، هرگاه صحا  لز فرهنگ به میان می

 :باشند می باورها  منا   فرهنگی الزم برل  رشد لقتصاد  به شرح زیر. باشد می

 حارمی  نگرش علمی بر باورها  فرهنگی جامعه -1

 ها باور فرهنگی به برلبر  لن ان -2

 باور فرهنگی به فزوم لحترلم به حقوق دیگرلن -3

 باور فرهنگی به فزوم نظم پذیر  جمعی -4

 باور فرهنگی به  زلد   یا ی -1

فرهنگی به فزوم توجه معقول به دنیا و م ائل ماد  مربوط به  ن و دور  لز ریاض  و زهد باور  -6

3نامعقول
 

 :هایی باشند لی  مجموعه باورها نیز باید دلرل  ویژگی

هماهنگ، هم از و یهد   ل   منشأ پیدلی  لی  باورها متباوت ل   و فذل لی  مجموعه، مجموعه -1

 .شود می  ن عناصر متضاد با یهدیگر نیز به فرلولنی در  ن یاف ل   ره در ل   نی   بلهه مجموعه

در . ر د گیر  لی  باورها نیاز به زمان طوالنی دلرد ره گاهی به صدها و شاید هزلرلن  ال می شهل -2

لند با همان  لما باورها  جدید نتولن تهلند  هایی لز زمان برخی باورها  فرهنگی شدیدلً  رروب شده برهه

جایگزی  شوند فذل یک خأل فرهنگی لیجاد شده ل   ره برل  نظم رلی لجتماع و   رع  و شدت

 .برل  فرلیند رشد لقتصاد  ب یار خطرناک ل  

                                                                                                                         
1. Cultural Development 

 133-131: ح ی  عظیمی، مدلرها  تو عه نیافتگی در لقتصاد لیرلن.  2

 همان.  3
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 .مختلف تاریخی بشر استهای  سومین ویژگی، متمایز بودن فرهنگ در دوره -9

لز . دیگر جامعه بودبنابرلی  بدون لیجاد ب تر منا   فرهنگی نمی تولن به دناال تحقق تو عه در لبعاد 

ها  لخیر مب وم تو عه فرهنگی مورد توجه ب یار  لز مجامع ج انی لز جمله یون هو  لی  رو  در  ال

 .قرلر گرفته ل  

لی  مب وم تا . میالد  در ج ان رولج یاف  61مب وم تو عه فرهنگی به و یله  ازمان یون هو در دهه 

تو ط لی   ازمان به عنولن دهه تو عه فرهنگی  1221تا  1231 نجا برل  یون هو با لهمی  بود ره دهه 

تولند نق   می لما پر   ل ا ی لی  ل   ره فرهنگ یک جامعه چگونه در مقوفه تو عه. نامیده شد

تولن گب  رفتارها  لقتصاد ،  یا ی و فرهنگی ره در  می  فری  باشد؟ در پا خ به لی  پر  

 .رنند می عظیمی در فرلیند تو عه  ن جامعه لیبا لند، نق  ن ادها  یک جامعه تثای  شده

 بنابرلی . ها  فرهنگی م لط در جامعه ل   ها و لرزش برخی لز علل بروز لی  رفتارها ناشی لز نگرش

دهند، تأثیر تعیی   می ها، ره ه ته فرهنگ جامعه رل تشهیل ها و لرزش تولن گب  ماهی  لی  نگرش می

 .تگی رشور دلردل  بر فرلیند تو عه یاف رننده

ل  دیگر فرهنگ، نگرش لفرلد جامعه به مقوالت ل ا ی حیات لن انی و رفتارها  لجتماعی رل  لز زلویه

گرل،  گذشته) رش  لن ان، رلبطه با طایع ، زمان : لی  مقوالت عاارتند لز . دهد می تح  لفشعاع قرلر

لفرلد در جامعه، فل به زندگی، رلبطه لن ان با ماورءلفطایعه،  میان ، رولبط(نگر بودن حال گرل یا  ینده

به لی  ترتی  لیجاد هرگونه تحوفی در یهی لز لبعاد . رلبطه لن ان با جولمع دیگر و رلبطه لن ان با علم

عدم توجه به لی  م هله در لرلئه . زندگی لن ان، م تلزم تغییر در نوع نگرش لفرلد به لی  مقوفه ها  

ل  جز تشتّ  لجتماعی و لز د   رفت  لن جام درونی جامعه به دناال نخولهد  و عه، نتیجهلفگو  ت

 .دلش 

. شود می ل  همه جاناه مطرح گیر  تو عه  از شهل لینجا   ره مب وم تو عه فرهنگی به عنولن زمینه

ل یهی لز ر 1تولن تعری  ژیولر  گو تی  می لما. تعابیر مختلبی درباره تو عه فرهنگی وجود دلرد

لیجاد شرلیط و لمهانات ماد  و معنو  منا   برل  لفرلد »: تعاری  قابل توجه لی  مب وم برشمرد

جامعه به منظور شناخ  جایگاه  نان، لفزلی  علم و دلن  لن ان ا،  مادگی برل  تحول، پیشرف  و 

لن انی، لفزلی  پذیر ، نظم و لنضااط، ب اود رولبط لجتماعی و  پذیرش رلی تو عه مانند قانون

 (.112: 1312زری  قلم، )« علمی، لخالقی و معنو  برل  همه لفرلد جامعهها   تولنایی

                                                                                                                         
1. Jewar Agustin 
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تولن فرلیند لرتقاء شهون گوناگون فرهنگ جامعه در رل تا  لهدل   می در مجموع تو عه فرهنگی رل

شهون گوناگون در لینجا منظور لز . خولهد شدها  تعافی لن ان و مطلوبی دلن   ره زمینه  از رشد

هد  ن ایی تو عه فرهنگی در . باشد می ها، هنجارها، قولنی ،  دلب و ر وم ها، لرزش فرهنگ، نگرش

تعافی لن ان، در لبعاد ماد   و  و یعنی رشد: ل  ل   لی  تعری  در ولقع غرض لصلی هر نوع تو عه

ب تر زی   لن ان، ره  لفاته روش  ل   ره د تیابی به لی  هد  جز در صورت منا   بودن. معنو 

بنابرلی  در یک لفگو  منا   برل  تو عه، باید رلههارهایی برل  . همانا جامعه ل  ، محقق نمی شود

 . بینی شود ب اود شرلیط زندگی پی 

ل   بدون تردید، طرد فرهنگ خود  نتیجه. در لینجا  خ  بر  ر بازلندیشی و باز از  فرهنگی ل  

وفی در بازلندیشی . پی نخولهد دلش  اعی و تزفزل لقولم جامعه درجز لز د   رفت  هوی  لجتم

تولن به تقوی  عناصر فرهنگی م اعد تو عه هم  گماش  و به  می فرهنگی با توجه به مقتضیات زمان،

 . تصبیه فرهنگ لز عناصر مانع تو عه همچون باورها  ولهی و خرلفات پردلخ 

ب یار « ل ترلتژ  فرهنگی»و «  یا   فرهنگی»ی، یعنی درک دو مب وم ل ا ی در حوزه تو عه فرهنگ

فرهنگی، مجموعه تصمیمات رالن و ها   تولن گب   یا   می به طور خالصه. ضرور  ل  

لجتماعی مطلوب و  -برل  حبظ و ل تقرلر شرلیط فرهنگیها  قانونی ه تند ره حهوم ها   چارچوب

فرهنگی مایل به حبظ وضعی  فعلی ها   یا  به عاارت دیگر،  . رنند می منا   در جامعه لتخاک

فرهنگی نوی  و پیشرفته، ناظر ها   شایان کرر ل    یا  . ه تند( لی تایی و نه تغییر و پویایی)جامعه 

 .به پویایی، نظام مند و درنتیجه رند ه تند

  رالن در رل تا  لهدل  ل ترلتژ)در مقابل ل ترلتژ  فرهنگی، ناظر به نحوه تو عه فرهنگی رشور 

 ل   و در ولقع نحوه تغییر شرلیط فرهنگی فعلی رشور به وضعی  مطلوب  ینده رل تعیی ( تو عه ملّی

ورزد و در یک رالم حاف   می تأرید( تغییر و ب اود)پس ل ترلتژ  فرهنگی، صریحاَ بر لیجاد . رند می

ویا به تعایر   ینده )د تانه  ندلرد بلهه حاف  ت اجمی تر، پی ( فرهنگیها   همچون  یا  )لنبعافی 

نهته قابل توجه لینهه ب یار  لز رشورها  یا   فرهنگی و ل ترلتژ  . گیرد می به خود( نگرلنه

« طرح تو عه فرهنگی»یا «  یا   فرهنگی جامع»شان رل تلبیق ررده و همه رل در قاف  یک  فرهنگی

 .لند لرلئه نموده

 رابطه فرهنگ و اقتصاد

خا تگاه لقتصاد و فرهنگ رل به . تصاد و فرهنگ باید به خا تگاه لی  دو نظر لفهندبرل  درک رلبطه لق

 ی تم لجتماعی معلول رولبط . جامعه نوعی  ی تم لجتماعی ل  . تولن جامعه تلقی نمود می تعایر 
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ها   در  ی تم. رولبط لجتماعی برخال  رولبط طایعی لمور  قطعی و تهوینی  نی تند. لجتماعی ل  

 نی بر رولبط لن انی به عل  وجود لختیار و  گاهی لو قطعی  حارم نی   و لن ان در شرلیط معی لن ا

متعدّد، چیز  جز وجود ها   متباوتی بدهد و لی  پا خها   تولند به یک عامل مشخص، پا خ می

 به نامل   متباوت ل   ره پدیدهها   با تعدّد و وجود گزینه. متباوت نی  ها   رثرت و گزینه

ها   لنتخاب. ها، ناگزیر باید یهی رل برگزید رند و لز میان رولبط ممه  بی  پدیده می معنا پیدل( لنتخاب)

گیرد ره در ولقع فرهنگ شهل دهنده  ها  کهنی مختل  لفرلد صورت می گوناگون برمانا  لرزش

بی  لقتصاد و شود ره  می بنابرلی  مالحظه. ها  گوناگون برل  لفرلد و جولمع مختل  ل   لرزش

لگر بخولهیم رلبطه فرهنگ و لقتصاد رل به شهل دیگر  بیان رنیم، . فرهنگ رلبطه تنگاتنگی وجود دلرد

ها   ثانیا فعافی . لوال، رفتارها  پایدلر لن انی حاصل و متأثر لز فرهنگ ل  : شاید بتولن گب 

 مجموعه رفتارها  لن انی به شمارلقتصاد  لز جمله رفتارها  لقتصاد  لن ان ل   و در نتیجه جزئی لز 

ماتنی بر فرهنگ ل   و ( غیر لز رفتارها  ناپایدلر و ل تدالفی) ید و ثافثاّ رفتارها  لقتصاد   می

بنابرلی  رفتارها  پایدلر لقتصاد ، نتیجه فرهنگ . رفتاها  پایدلر خاص، نتیجه فرهنگ خاص ل  

شود و هر وضعی  خاص  می قتصاد لطالقتو عه لقتصاد  نیز به وضعیتی خاص لز ل. خاصی ل  

لقتصاد  نتیجه رفتارها  خاصی ل   و لی  رفتارها  خاص، نیز نتیجه فرهنگ خاصّی بوده ل   و به 

 .طلاد تولن نتیجه گرف  ره تو عه لقتصاد  نیز وضعی  فرهنگی خاص خود رل می می همی  دفیل

 نقش فرهنگ در توسعه بیمه

ها  فرهنگی  لما  یا ویژگی. شد لقتصاد  مورد برر ی قرلر گرف در بخ  پیشی  نق  فرهنگ بر ر

یافتگی بخ  بیمه  ن ا نیز مؤثر ل  ؟ عقیده بر لی  ل   ره فرلگیر   جولمع مختل  بر میزلن تو عه

، به طور و یعی، ناشی لز عملهرد چ ار (2 رلنه بیمه حقضری  نبوک بیمه و یا )در یک رشور  1بیمه

 رل مبروض ل   ره لفرلد در یک جامعه  ن 3عامل میزلن ری ک و عدم قطعیّتیلوفی  . عامل ل  

مبروض رل با خرید بیمه ها   ل   ره لفرلد تمایل دلرند لی  ری کل   دومی  عامل درجه. دلرند می

هایی، در زندگی شان به  رقابتی دیگر برل  ممانع  لز وقوع چنی  ری کها   بجا  لتّها بر مهانیزم

 1 خری  عامل میزلن مقررلت. یا تولنایی ت یه بیمه ل   4 ومی  عامل، تولن مافی. انندحدلقل بر 

                                                                                                                         
1. Insurance Pervasiveness 
2. Premiums Per Capita 

3. Uncertainty 

4. Affordability 

5. Regulation 
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تولنایی خرید بیمه، لبتدلَ تابعی لز عملهرد متغیرها  لقتصاد  لز قایل . نظارتی حارم بر صنع  بیمه ل  

تصمیمات عامل مقررلت، به میزلن زیاد  تو ط . ل   2در مد  ، و رش 1 رلنه توفید ناخافص دلخلی

ره ل   و درجه 3میزلن ری ک مبروض –دو عامل باقیمانده دیگر . شود می دوفتی پشتیاانی و مدیری 

رود ره ناشی لز  شود بیشتر لحتمال می بیمه به عنولن مهانیزم مانع  ن ری ک مبروض دیده می

 i(.2112پارک و دیگرلن، )خصوصیات فرهنگی و درک لفرلد لز محیط لجتماعی  یا ی شان باشد

لگر دو رشور  طح مشاب ی لز در مد رل دلشته باشند، میزلن ری هی ره ش روندلن در زندگی خود 

ب تگی به فرهنگ  ن ا و محیط ل   تولند به طرز برج ته می، رنند، و نحوه مقابله با  ن فرض می

تاَ پایینی رل در برل  مثال، لفرلد در یک رشور، ممه  ل   ری ک ن ا. شان دلشته باشد لجتماعی  یا ی

بینانه  ن ا یا تجربیات ن اتاَ مثا  در  شان مبروض دلشته باشند زیرل فرهنگ و طایع  خوش زندگی

برعهس، لفرلد در یک رشور دیگر، با  طح در مد ملّی . شان، متباوت ل   محیط لجتماعی  یا ی

بخاطر طایع  بدبینانه  مشابه، ممه  ل   بطور قابل توج ی، ری ک بیشتر  رل مبروض دلشته باشند؛

 . شان فرهنگ  ن ا یا تجربیات منبی

خصوصیات فرهنگی و محیط لجتماعی لقتصاد ، نه تن ا بر میزلن ری ک مبروض و عدم قطعی  لثر 

رنند لثر  ها  لفرلد و روشی ره  ن ا لی  ری ک رل مدیری  می گذلرد بلهه همچنی  بر دیدگاه می

لفرلد  در ، مختل  میزلن یه انی لز ری ک رل مبروض دلشته باشندلگر لفرلد در رشورها  . گذلرد می

به ن ا  لفرلد ها  رشورها  دیگر ممه  ل   تمایل رمتر  برل  ممانع  لز لی  تحقق همان ری ک

 (.1236، 4ول و ) گرل و فنا پذیر  ن ا   دیگر رشورها دلشته باشند ره لی  ناشی لز طایع  مطیع

رشورها، تالش برل  ممانع  لز تاثیر  ولنح  ینده محتمل، ممه  ل   تحقیر میز برل  لفرلد در لی  

بعالوه ممه  ل   . عنولن عملی در تقابل با لرلده خدلوند دیده شود هتولند ب دیده شود، چرل ره می

عنولن نتیجه خول   لف ی باینند بجا  لینهه بطور  هتمایل دلشته باشند عولق  یک  انحه محتمل رل ب

 ن ا ممه  ل   ثروت . االنه تالش رنند تا رلهی برل  محافظ  لز خود درمقابل لی   ولنح پیدل رنندفع

 ور  و بیاندوزند به لی  لمید ره بعنولن  پر  در مقابل عولق   ولنح لحتمافی  ینده عمل  ماد  جمع

نند بر  ن ا به عنولن تول برعهس لی ، ممه  ل    عی رنند رلبطه لن انی قو  رل با لفرلد  ره می. رند

لفرلد در لی  رشورها ممه  ل   . مناع حمای  ماد  در شرلیط لضطرلر  تهیه رنند، لیجاد نمایند

                                                                                                                         
1. Gross National Product (GNP) 

2. Income Elasticity 

3. Perceived Risk 

4. Wasow 
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 انحه لنگیز، قابل لتّهاتر ها   ، ن ایتاَ در وضعی 1چنی  فرض رنند ره رولبط لن انی و نه لورلق و ل ناد

 یه یک قرلردلد مهتوب لح اس لمنی  و برعهس لفرلد دریک رشور دیگر ممه  ل   هنگام ت. ه تند

علیرغم لینهه شناخ  رلّی  ن ا لز رولبط لن انی ، تضمی  بیشتر  رل لح اس رنند لز جمله با ت یه بیمه

 (.2112پارک و دیگرلن، ) خوب ممه  ل   متمایز باشد

عطو  به لرزش ا و لعتقادلت موجود در یک فرهنگ بطور مهرّر در روش ا  تجارت، مقرّرلت دوفتی م

پذیرفته شده نحوه صحیح تجارت، در درون یک ها   ل  در پی  فرض فعافی  تجار  و بطرز گ ترده

 . شوند جامعه منعهس می

 معرفی ابعاد فرهنگی هافستد
لبعاد  ن بته ل   ره ریشه در 2گردد در ترجیحاتی می  نچه موج  تمایز لفرلد در فرهنگ ا  گوناگون

برل  تایی  وضعی  فرهنگی رشورها  مختل  و شنا ایی لبعاد فرهنگ . خاصی لز  ن فرهنگ دلرد
باید چ ارچوبی قابل لتها در د   دلش  ره بتولند همزمان دیدگاه ا  متباوت رل دربرگیرد و مانایی 

ایی لبعاد فرهنگی تحقیقات فرلولنی وجود دلرند ره بطور م تقیم در شنا . برل  خلق فرضیه لیجاد رند
زیرل لبعاد مذرور . در مقافه حاضر لز متغیرها  فرهنگی هاف تد ل تباده شده ل  . لند به رمک  مده

دفیل دیگر حجم نمونه و تعدلد رشورها  گنجانده شده در . لرتااط بیشتر  با هد  لی  مطافعه دلرند
در لدلمه به . باشد مورد لرزیابی می ها  رار لو و وجود لطالعات مربوط به رشور لیرلن لز منظر شاخص
 3معرفی لی  ش  بعد فرهنگی و لمتیاز لیرلن طاق  ای  هاف تد

 :بند  ررد عاارتند لز ها گروه رشورها رل برل اس  ن 4ش  بعد فرهنگی ره هاف تد
1لجتناب لز عدم لطمینان. 1 

 

6گرلیی در برلبر جمع فردگرلیی. 2 
 

 1 مرد االر  در برلبر زن  االر. 3 

 3فاصله لز قدرت. 4 
 

                                                                                                                         
1. Documents 

2. Preferences 

3. https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran/   
لی  لبعاد به تدریج و طی  افیان باتوجه به مطافعات گوناگون هاف تد بر رو  موضوع فرهنگ، ن ایتا تهمیل و  لز چ ار به  . 4

 .ش  عامل لفزلی  پیدل ررد
5. Uncertainty Avoidance 

6. Individualism vs Collectivism 

7. Muscularity vs Femininity 

8. Power Distance 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran/


 

 461 

 بررسی ارتباط میان ابعاد فرهنگ با ضریب نفوذ بیمه

  1در برلبر دیدگاه روتاه مدت دیدگاه بلندمدت.1 
2رفاه طلای در برلبر خویشت  دلر . 6 

 (.2111هاف تد، ) 

 امتیاز تخمینی ایران در ابعاد شش گانه فوق: 8نمودار 

 
 

 وضعیت ابعاد فرهنگی هافستد در چهار کشور برزیل، چین، آلمان و ایاالت متحده: 1نمودار 

 
 

 .پردلزیم در لدلمه به معرفی لبعاد مذرور می 

 اجتناب از عدم اطمینان -8

شاخص لجتناب لز عدم لطمینان، بعنولن نمایانگر میزلن لضطرلب در یک جامعه و میزلن یا حدّ  ره  ن 

. گردد جامعه تمایل دلرد خود رل مورد ت دید ری ک، شرلیط لب ام و عدم قطعی  بدلند، تعری  می

ناشناخته  ینده ها   گیرد ره جولمع چگونه با جناه لز عدم لطمینان در مررز لی  نهته قرلر می لجتناب

در یک جامعه دلرل  فرهنگ لجتناب لز عدم لطمینان باال، لب ام کلتی موجود در . شوند می روبه رو

لی  ل   چنی  جامعهشود ره باید با  ن ماارزه ررد و تمررز لوفیه  زندگی بعنولن ت دید  مدلوم دیده می

 .ل   ره چگونه لز لضطرلب و عدم قطعی  در زندگی لفرلد لجتناب رند

                                                                                                                         
1. Long-Term Orientation vs Short-Term Orientation 

2 Indulgence vs restraint 
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لفرلد در جولمع دلرل  فرهنگ لجتناب لز عدم لطمینان، دغدغه بیشتر  برل  لمنی  دلرند و بنابرلی  

هر عملی  مردم. شان دلرند تر  برل  ج تجو به دناال لبزلر  برل  رنترل زندگی  ینده لجاار دلخلی قو 

حتی لگر  ن ا میزلن مشاب ی لز . دهند ره به بقا   ن ا رمک رند برل  راه  عدم قطعیّ  لنجام می

دلرل  لجتناب لز ها   لفرلد در فرهنگ. شان مبروض دلشته باشند لضطرلب و عدم قطعی  رل در زندگی

 ورد تا بیشتر  ، بر ن ا فشار میلی  رنج لفزلی  یافته. برند عدم قطعیّ ؛ بیشتر لز لضطرلب و لب ام رنج می

یهی لز موثرتری  لبزلرها برل  مولج ه با لی  . رار رنند تا رلهی برل  ت هی  لح ا ات خود بیابند

رند تا فشار حس لضطرلب رل راه   لضطرلب و عدم قطعیّ  خرید بیمه ل   ره به  ن ا رمک می

عدم لطمینان در فرهنگ یک رشور بیشتر باشد، ر د ره هرچه لجتناب لز  بنابرلی  چنی  به نظر می. دهند

 . در  ن رشور باالتر خولهد بود 1درجه فرلگیر  بیمه

 گرایی جمع -فردگرایی -1

جمع گرلیی یک بعد تحلیلی ل   ره لهمیّتی رل ره  لفرلد به نبع شخصی و عالیق مشترک  -فردگرلیی

ها نشان  ها و گروه لی  بعد درجه ل تقالل لح ا ی لفرلد رل لز  ازمان. رند می گیر  لندلزهدهند،  نشان می

 .دهد می

 ن ا . فردگرلها عموماَ به دناال منافع خود ه تند و تمایل دلرند منافع گروه رل د   رم بگیرند

وند و لی  گونه لفرلد بیشتر لز همهار  طبره میر. رنند خودمختار  و لمنی  مافی فرد  رل دناال می

 .رنند رردن منافع فرد  معطو  می بجا   ن توجه خود رل به دناال

 نوعی در یک فرهنگ جمع محور، لما، تع ّد و ولب تگی بیشتر  درمیان لفرلد وجود دلرد ره ماتنی بر

"هما تگی پویا"
جمعی ها   گرلها لحتمال بیشتر  دلرد ره به دناال مشارر  در تالش جمع. ل   2

 .باشد، فارغ لز لینهه پیامد شخصی فور  تالش  ن ا برل  خودشان چی   گروه می باشند ره نافِع

تولند  گرلیی باید بر تمایل به مشارر  لثر بگذلرد، لی  بعد می نجاره تباوت در فردگرلیی و جمع لز 

 .ل  بر نحوه مولج ه لفرلد با ری ک و عدم قطعیّ  مبروضشان لثر گذلرد بطرز برج ته

ر د ره هرچه درجه فردگرلیی در فرهنگ یک رشور باالتر باشد، درجه  به نظر می بنابرلی  چنی 

 .فرلگیر  بیمه در  ن رشور باالتر خولهد بود

                                                                                                                         
1. Insurance Pervasiveness 

2. Dynamic Dependence 
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 زن ساالری –مردساالری  -9

ورزند  رنند و بر ل تقالل و موفقی  تمررز می زندگی تمررز می 1مرد االر بیشتر بر رمیّ ها   فرهنگ

زن  االر؛  ن ا تارید بیشتر  بر ریبی  ها   ره در فرهنگ درحافی(. 3، و جایگاه2قدرت، ثروت)

درحافیهه جامعه و فرهنگ مرد االر . ، ولب تگی متقابل، لرزش ا، رولبط، و رفاه دیگرلن دلرند4زندگی

لز مردلن لنتظار دلرد ره لهدل  خود رل بطور م تقل بد    ورند، در چنی  فرهنگی؛ لتهّا بر دیگرلن 

 1رود ره حمای  ن اد  در لی  صورت، لحتمال بیشتر  می. یک شه   فرض شودممه  ل   

 .تو ط بیمه  پذیرفته شود

ر د ره هرچه درجه مرد االر  در فرهنگ یک رشور باالتر باشد، درجه  بنابرلی  چنی  به نظر می

 . فرلگیر  بیمه در  ن رشور باالتر خولهد بود

 فاصله از قدرت -1

1لختیار و گ تره یک رهار   توررلتیک/لعمال قانون/6درجه متمررز از  لتوریتهفاصله لز قدرت با 
 

رل ره متمررز از  و رهار  لتوررلتیک در برنامه ل   فاصله لز قدرت؛ درجه. مرتاط ل  ( لقتدلرگرل)

رند؛ نه تن ا در میان لفرلد  ره صاح   ریز  رولنی لعضا  یک جامعه حضور دلرد؛ منعهس می

 .بلهه همچنی  درمیان لفرلد  ره در لنت ا   ل ه مرلت  قدرت حضور دلرندقدرت ه تند 

رنند   فرض می 3زیرد تان، مافوق هایشان رل لفرلد  ماورلیی، دلرل  فاصله لز قدرت باالها   در فرهنگ

 لفرلد، دلرل  فاصله قدرت باالها   در فرهنگ. رنند  ن ا بدلنند  ن ا چه میها   و لنتظار دلرند مافوق

یهی لز دالیلی ره . ل  بی   ن ا و صاحاان قدرت وجود دلرد پذیرند ره فاصله فاقد  قدرت، می

 ن ا مانی بر لی  ل   ره ( پی  فرض)پذیرند؛ لی  عقیده زیرد تان چنی   اختار قدرت و رهار  رل می

با فاصله در رشور  . صاحاان قدرت در مدیری  لوضاع برتر لز  ن ا ه تند، لزجمله در رنترل ری ک

در مقابل، لنتظار دلرند نیازها  . رنند می قدرت باال، زیرد تان لختیار بیشتر  رل به مافوقان خود تبویض

مافوقانی ره . هایشان به نحو ب تر  تو ط مافوقان در صورت بروز شرلیط لضطرلر ، تامی  شود خانولده

ها   ها، یا ترس ها، ضع  خولهند نگرلنی رود بدلنند در لوضاع لضطرلر چه رنند محتمالَ نمی لنتظار می

                                                                                                                         
1. Quantity 

2. Wealth 

3. Position 

4. Life Quality 

5. Institutional Protection 

6. Authority 

7. Autocratic 

8. Supernatural 



 

 411 

مافوقان برل  ممانع  لز ری ک ها   در لی  محیط فرهنگی،  تالش. خود رل با ل تباده لز بیمه نشان دهند

ل  لز عدم شای تگی یا فقدلن لعتماد به نبس نگری ته  به و یله خرید بیمه ممه  ل   بصورت نشانه

 .شود

گیرلن قدرتمند  ه تند ره در خرید بیمه دچار  شوند ره تصمیم ی میهایی به رهارلنی منت  چنی  محیط

هرچه فاصله از قدرت در یک کشور باالتر باشد، ر د ره  بنابرلی  چنی  به نظر می. تردیدند

 .  خواهد بودتر  درجه فراگیری بیمه در آن کشور پایین

 1مدت گیری کوتاه جهت - 8گیری بلندمدت جهت -1

تا همی  چند  ال پی  مدل هاف تد شامل چ ار بعد بود ره در  طور  3گبته شد؛همانگونه ره پیشتر 

لز  نجا ره . پیشی  به  ن ا لشاره گردید و در طول زمان تو ط خود و  و دیگر محققان تهمیل گردید

برخی لز محققان در لی  رلبطه نگرلن  دهد، ها رل نشان می مطافعات هاف تد یک دیدگاه غربی لز لرزش

در نتیجه هاف تد بر ل اس . های  تاثیر گذلشته ل   ها و تهور  ها  لروپایی و  بر یافته ره لرزش بودند

ی  ن ا، بعد پنجمی رل ره منعهس رننده طرز ها  لنجام شده در چی  در خصوص فرهنگ ملّ پژوه 

بلند مدت یا ج   یابی بلند مدت در  گیر  ج   تبهر رنبو یو ی ل   رل به لبعاد خود تح  عنولن

ها   طح باال در پویایی رار  فرهنگ. یا ج   یابی روتاه مدت لضافه نمود گیر  ج  مقابل 

بلند مدت ج   یابی شده لند، در مورد  ینده نگرلنی بیشتر  دلرند  ه لشهالرنبو یون یا مولرد  ره ب

گذلر  عملهرد  لی  جولمع دلئماً چگونگی تاثیر. دهند جویی،  ر ختی، و لی تادگی ب ا می و به صرفه

  ل   ره در  ن بلند مدت حدّ گیر  ج  . دهند ها   ینده رل مور مالحظه قرلر می فعلی خود بر ن ل

رند تا رضای  لز نیازها  ماد ، لجتماعی و لح ا ی رل  یز  می یک فرهنگ، برل  لعضا  خود برنامه

  .(12-2116گلد،  فرلن  هو و) بپذیرند زمانی با تاخیر

ها، یک دیدگاه  یابی شده ل  ، مثل ژلپ ، شرر  مدت ج   صورت بلند در رشور  ره به

دلرند ونیاز  نی   ره منافع رل هر  افه نشان دهند، لما پیشرف  در  یشانها گذلر   رمایهدورلندیشانه لز 

در رشورهایی ره لز فحاظ پویایی رار رنبو یونی پایی  ه تند . ج   لهدل   ینده حائز لهمی  ل  

در  .لند یابی شده ها ن ا  به گذشته و حال ج   مدت ج   یابی شده لند، لرزش یا به صورت روتاه

وجود دلرد و تهمیل لفزلمات لجتماعی حائز لهمی  و زمان و مهان نیز لز م متری   4 ن لینجا لحترلم به 

                                                                                                                         
1. LOT (long Term Orientation) 

2. SOT (short Term Orientation) 

 13، صبحه 2پاورقی .  3
4. Traditions 
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مثالً در ج   یابی روتاه مدت لیاالت متحده، شررت ا بر نتایج  ود فصلی و  االنه تمررز . م ائل ل  

در . هندد رارمندلن رل بر ل اس پایه  ال به  ال مورد لرزیابی قرلر می ب ره ور رنند و مدیرلن  می

ل   لما در  غماار  دورلن و شود، می شروع دیر مدت  افمند  ماتنی بر دیدگاه روتاهها   فرهنگ

 بانشاطی و شاد دورلن و شود، می شروع زود ها  فرهنگی بلندمدت،  افمند  رشورهایی با ویژگی

دورلن بازنش تگی ها   مند  هرچه بیشتر لز فذت زندگی رل برل  ب رهها   لی  دیدگاه خرید بیمه. ل  

تولن ل تدالل نمود ره در فرهنگ ایی با تمررز بر دیدگاه بلندمدت،  همی  طور می. نماید توجیه می

شود ره لفرلد برل  ری ه ا  خود  دهد موج  می نگر  ره پایه و ل اس فل به بیمه رل تشهیل می  ینده

 .چاره لندیشی رنند

iدر مقافه خود( 2111پارک و المیر، ) i بلندمدت و تقاضا برل  بیمه  گیر  ن برر ی تاثیر ج  پیرلمو

بلندمدت محور، به عنولن ها   ب یار قو  فرهنگ 1عمر، دریافتند ره به طورخاص، معنی دلر   مار 

رنب یو ی مانند ها   یک عامل محرّک تقاضا  بیمه، به   یا و رشورها    یایی ره در  ن ا لرزش

عمر ها   ره بیشتری  لمهان بافقوه تو عه بیمهل   به عنولن قاره -لردچی  و ویتنام قو  میااشد، لشاره د

تایولن، هنگ رنگ، )لی  یافته  ن ا، توضیح میدهد چرل لقتصادها  تو عه یافته   یا . در  ن وجود دلرد

در میان تمام رشورها  دنیا، جزو هش  رشور دلرل  باالتری  نبوک بیمه ، همگی( ژلپ ، و رره جنوبی

ب تری  متغیر   "بلند مدت گیر  ج  "در ولقع  ن ا در مطافعه خود به لی  نتیجه ر یدند ره . ندعمر ه ت

 گیر  ج  "به بیان دقیق تر، . فرهنگی    ره فل به زندگی محور معطو  به  ینده رل توضیح میدهد

ه ج انی یعنی ، عامل ب تر  در پی  بینی تقاضا  بیمه عمر؛ به ن ا  معیار بیشتر پذیرفته شد"بلندمدت

2 ینده محور گیر  ج  "
 .ل   "

هرچه دیدگاه بلندمدت در یک کشور بیشتر باشد، ضریب ر د ره  بنابرلی  چنی  به نظر می 

 .  نفوذ بیمه در آن کشور باالتر خواهد بود

 1داری در برابر خویشتن 9رفاه طلبی -9

 : شوند بند  می دو قط  لی  بُعد لی  چنی  صورت

رند، و  تولند در ج   خشنود  خوی  لقدلم رند، پول خرج می فرد معتقد ل   می طلای،بعد رفاه در 

. گذرلند می رند و خوش ها  فرلغ  و تبریح، چه به همرله دو تان و چه به تن ایی لفرلط می در فعافی 

                                                                                                                         
1. Significance 

2. Future Orientation 

3. Indulgence 

4. Self-control 
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لجتماعی، محدود شده، و در نگاه لو     هنجارها  رند به و یله در قط  مقابل، فرد لح اس می

 . گردد ناپ ند و نامطلوب قلمدلد می خوشگذلرلنیگذرلنی، وفخرجی، و  ایر لشهال  وشخ

، یعنی لجازه دلدن به لرضا  ن اتاً رفاه طلای  :گونه تعری  ررد تولن دو قط  لی  بُعد رل لی  بنابرلی  می

بردن لز زندگی، تبریح و خوشی در   زلدلنه و رلح   ن د ته لز لمیال طایعی و ل ا ی  دمی ره با فذت

  هنجارها  لجتماعی، مقید و  یعنی باور به لینهه لی  لرضا، باید به و یلهدلر   خویشت لرتااط ه تند؛ و 

، به لرضا  لمیالِ مرتاط با فذت لز زندگی و خوشی لشاره فاه طلایر شایان توجه ل   ره . محدود گردد

 رنترل در فرهنگ ایی با گرلی  به بعد رفاه طلای، لح اس. دلرد، و نه لرضا  لمیال بشر  به طور رلی

درماندگی در  لح اس شخصی وجود دلرد لما در قط  مخاف ، یعنی خویشتندلر ؛ نوعی زندگی بر

م لماً . وجود دلرد "نی   م  لختیار و رنترل در لفتد می لتباق  نچه" به لینهه میان لفرلد جامعه ن ا 

 رفاه طلای باشد، بیمه از   برل  دیدگاهی ره به رنترل بر زندگی لعتقاد دلرد و به دناال حدلرثر

  .تولند جذلبی  بیشتر  دلشته باشد می

ر د ره هرچه رفاه طلای در یک رشور بیشتر باشد، ضری  نبوک بیمه در  ن  بنابرلی  چنی  به نظر می 

 .رشور باالتر خولهد بود

 سایر ابعاد فرهنگی تأثیرگذار بر بیمه

بینی دلرند، لز طریق  قابل پی  غیر پیچیده و لن انی مانند فرهنگ ره ماهی  پویا وهایی  لرزیابی پدیده

ها  مورد ل تباده در حوزه فرهنگ، صرفاَ به منظور  مدل. بزلرها  رمّی ب یار دشولر ل  ها و ل مدل

و یهی لز م متری  راررردها   ن ا، لرلئه لند  و هدفمند نمودن مطافعات فرهنگی تو عه یافته از    اده

لفگو  شناخته هرچند مدل هاف تد به عنولن یک . باشد مختل  با یهدیگر میها   لمهان مقای ه فرهنگ

ر   و رار و لز جمله صنع  بیمه ها   شده، مورد ل تباده مهرّر پژوهشگرلن به خصوص در حوزه

ر د لبعاد فرهنگی دیگر  نیز بر میزلن مصر  بیمه در رشورها  مختل   باشد، لما به نظر می می

 .تأثیرگذلر باشد

فگو  تح  برر ی، لی  ری ک رل به لز  و  دیگر، در یک مطافعه علمی، ورود متغیرهایی خارج لز ل 

لما لز  نجا ره در . دلشته باشندهایی  همرله دلرد ره متغیرها  لضافه شده، با متغیرها  قالی همپوشانی

رمّی وجود ندلرد، پس لز مطافعه مقاالت و منابع موجود، برخی ها   مقافه حاضر قصد لنجام برر ی

 تماالّ بر تو عه بیمه در رشورها  مختل  تأثیرگذلرعولمل فرهنگی دیگر نیز شنا ایی شدند ره  لح

 :باشد، لز جمله می
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 8شهرنشینی

ها  لخیر و به خصوص پس لز لنقالب ل المی، با تو عه ش رنشینی و لفزلی  ن ای جمعی   در  ال

لما  یا ش رنشینی و لفزلمات حارم بر  ن، بر نگرش مردم . ش رها، شیوه زندگی مردم نیز تغییر یافته ل  

 ن ا  به بیمه و رفتار خرید بیمه تأثیرگذلر ل  ؟ 

افعه خود دریافتند ره ره ش رنشینی بطور معنی دلر   بر تقاضا در مط 2(2114 یمونا الئورل درلگوس، )

 .برل   بیمه عمر در   یا، و نه در لروپا، لثر دلرد

رلبطه لند  عمر تحلیل رردهها   ره تاثیر ش رنشینی رل بر تو عه مصر  بیمه 3(2113هولنگ و گائو، ) 

برل  بازنش تگی جمعی  ش ر  توضیح   4لندلز پسها   مثاتی رل یافتند ره لز طریق گرلی  به لندوخته

 . و تایی  شده ل  

غیرعمر ها   نیز دریافتند ره رلبطه مثاتی نیز بی  ش رنشینی و تقاضا  بیمه( ،ب2111پارک و فومیر، ) 

 . وجود دلرد

دلر   مار  بی  ش رنشینی و  خود؛ عدم معنیها   ، در یافته1 (2111لرلنی تریرلتاناپون، )ره  در حافی

 .لند ها  غیرعمر رل لثاات رردهها   بیمه

رند  بیان می 6 (1234شردن، )عمر،  غیر ها  در تحقیقی دیگر برل  برر ی لرتااط متغیر ش رنشینی با بیمه

فرض ری ک بیشتر  رل ن ا  به دزد  و تصاد  لتومایل لح اس  به صورت پی ها  ره ش رنشی 

 .رنند می

دریافتند ره نرخ تعامل بی  لفرلد در نولحی ش ر  (  2111، 1برون، چانگ و فریس)لز دیگر  و، 

برل  لحتمال وقوع خ ارت ل تباده  3یابد و  ن ا ش رنشینی رل  بعنولن یک متغیر جایگزی  می لفزلی 

 .رردند

رشور   یایی ره در  12دریافتند ره در  (2111     و مده ولرلن،)و  2 (2111   و مده ولرلن، )

عمر وجود ها   چی  نیز حضور دلشتند، رلبطه مثاتی بی  ش رنشینی و تقاضا برل  بیمهمیان  ن ا هند و 

 . دلرد

                                                                                                                         
1. Urbanization 

2. Simona Laura Dragos 
3. T. hwang, S. Gao 
4. Saving Funds 
5. A. Treerattanapun 
6. W. A. Sherden 

7. M. J. Browne, J. W. Chung, and E. W. Frees 

8. Proxy 

9. S. Sen, and S. Madheswaran 

https://scholar.google.com/citations?user=0W0owfAAAAAJ&hl=en&oi=sra


 

 414 

 8(تحصیالت) سطح آموزش

در . ل   ره لنتظار میرود تاثیر مثاتی بر تقاضا  بیمه دلشته باشد 2شناختی رننده جمعی   موزش، تعیی 

لدبیات  رادمیک،  طح  موزش در یک رشور بعنولن یک متغیر جایگزی  برل  لجتناب لز ری ک 

 .عمر بیمه وجود دلرد غیر عمر وها   هایی در نتایج بد    مده برل  رشته بهار میرود لمّا    تباوت

در مطافعه خود،  با در نظر دلشت  تقاضا  بیمه عمر، با  3 (1221تروئ ، . لل. تروئ  و جی. د . بی)

نشان دلدند ره  طوح باالتر  1232-1261زمانی برل  مهزیک و لمریها در دوره ها   ل تباده لز   ر 

 .تر برل  محافظ  لز خویشاوندلن ل   بیانگر تمایل قو ( تحصیالت) موزش

رشور تو عه یافته، ره لفرلد در  ن ا  43ره  در میان  میان بخشی مطافعه در 4 (1226 وترویل، . ل .جی)

دلرل   طح  موزش باالتر بودند، دریاف  ره لینگونه لفرلد بیشتر لز ری ک و لهمیّ  مدیری  ری ک 

لما مطافعه . حال، لو نتولن   لی  رلبطه رل با تقاضا  بیمه عمر لز فحاظ تجربی لثاات رند بالی .  گاهند

دهد ره  ، نشان می(تحصیالت) ، پیرلمون رلبطه بی  لجتناب لز ری ک و  موزش2113دیگر و  در  ال 

شود ره در متعاقااَ منجر  تحصیالت باالتر منجر به لجتناب لز ری ک رمتر می. لی  رلبطه باید منبی باشد

 .شود به پذیرش ری ک بیشتر تو ط لفرلد متخصّص و دلرل  تحصیالت ب تر می

خود؛ پیشن اد ررد ره  موزش دوره متو طه متغیر ها   متعاق  یافته، (2111لرلنی تریرلتاناپون، ) 

جایگزی  خوبی برل  تشخیص ظرفی  یک شخص در ف م و درک پیچیدگی محصوالت بیمه ل   

 .تولند در لی   طح لز مدلرس تدریس شود زیرل دلن  لی  محصوالت می

پیشن اد رردند ره  طح لجتناب لز ری ک برل  لفرلد دلرل   1 (2113لفقی و فر نگی، ) لز  و  دیگر،

 .ل ؛ باالتر لز ر انی ل   ره فاقد لی  دلن  ه تند بیمه  دلن 

 6 (2112الینارگ، رار ون، دلم، )عمر صورت گرفته ل   ها   در مطافعه دیگر  ره در لرتااط با بیمه 

دریافتند ره لگرچه تاثیر  موزش ماهیّتی مررّ  دلرد، با لینحال ب یار  لز مطافعات صورت گرفته؛ نشان 

بیشتر  در قاف  بیمه عمر ها   شاغل و لفرلد دلرل  مشاغل مدیریتی، دلرلیی -دهند ره لفرلد خود می

ننده تقاضا  بیمه عمر تعیی  ر( تحصیالت)لی  نهته، تارید  بر  لی  نظر ل   ره  طح  موزش. دلرند

 .لقتصاد  شخص در دورلن تحصیل بر تقاضا  بیمه عمر لثرگذلر ل  ها   نی  ، بلهه  طح  موخته

                                                                                                                         
1. Education 

2. Demographic 
3. B. D. Truett and J. L. Truett 

4. J. F. Outreville 

5. R. Ofoghi and R. H. Farsangi 

6. Liebenberg, A. P., Carson, J. M., and Dumm, R. E. 
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ها  موجود پیرلمون لی  نظر متمررزند ره  موزش بطور مثا  بر  بیمه غیرعمر، دیدگاهها   برل  رشته

در مطافعه مورد  ( 2113ر نگی، لفقی و ف)برل  مثال . تقاضا  لی  د ته لز محصوالت لثر میگذلرد

دلر رل بی  لجتناب لز ری ک و تقاضا  بیمه لتومایل لثاات رردند ره به  خود؛ یک رلبطه مثا  و معنی

 . گریز ه تند بیشتر ری کل   موج   ن لفرلد دلرل  دلن  بیمه

رشور در یک  32بد    مده لز  ها   با برر ی دلده( 2111پارک و فومیر،  )در مطافعه دیگر  نیز ره  

عمر وجود  غیر ها   افه لنجام دلدند، دریافتند ره رلبطه مثاتی بی   موزش و تقاضا برل  بیمه 11دوره 

 .دلرد

نیز نشان دلده ره  موزش؛  گاهی لز ری ک و ت دید ن ا  به پایدلر  مافی ( 2111لرلنی تریرلتاناپون، )

  .رند منافع بیمه ت  یل میدهد، ره لی  نیز خود درک فرد رل لز  رل لفزلی  می

درجه لجتناب لز ، برل  درک ب تر مصر  بیمهبند  نمود ره  تولن چنی  جمع به طور خالصه می

تر باشند، بیشتر ن ا  به  ره لفرلد با ولدتر و  موزش دیده هنگامی. رننده م می ل   ری ک تعیی 

   موج  تحریک صنع  بیمه یابند و لنتظارلت باالتر  دلرند ره ممه  ل حقوق خود  گاهی می

 .گردد

ها رل ن ا  به لی  لیده ره  موزش بطرز مثاتی بر تقاضا  مطافعات پیشی  برل  بخ  غیرعمر لی  دیدگاه

عمر، تحقیقات  غیر ها  لفاته؛ برل   نج  بیمه. دهد گذلرد، پوش  می برل  چنی  محصوالتی لثر می

 .دهند میمنتشره نتایج متناقضی رل برل   موزش نشان 

 8دین باوری

درجه لجتناب لز ری ک در یک رشور ممه  ل   به دی  غاف  در  ن رشور، مرتاط باشد، بنابرلی  

دریاف  ره رلبطه بی  ( 1226 وترویل، . ل .جی.) دی  ممه  ل   بر تقاضا  بیمه لثرگذلر باشد

 . لعتقادلت ل المی و مصر  بیمه عمر در رشورها  درحال تو عه ضعی  ل  

شناختی،  ی ععولمل جم"در پژوه  خود پیرلمون  3 (2113بک و وب، ) و  2 (1223برون و ریم، )

دریافتند ره مصر  بیمه عمر بطرز معنی دلر   در "عمرها   موثر بر تقاضا  بیمه... لقتصاد ، و 

 .تر لز دیگر رشورها   رشورها  ل المی  پایی 

باور، تمایل رمتر  به خرید بیمه عمر دلرند، زیرل لی  پی   دریافتند ره لفرلد دی ، (1223برون و ریم، )

نتایج لی  تحقیق  . دهنده عدم لعتقاد به حمای  خدلوند میااشد فرض رل دلرند ره خرید بیمه عمر نشان

                                                                                                                         
1. Religion 

2. Browne, M. J., and Kim, K 

3. Beck, T., and Webb, I. 
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رند ره مصر  بیمه عمر در رشورها  با جمعی  غاف  م لمان در صورت برلبر بودن  ایر  پیشن اد می

به عاارتی رشورها  دلرل  پس زمینه . ها  فاقد جمعی  غاف  م لمان ل  عولمل، رمتر لز رشور

  (.2113،  وترویل. ل .جی)ل المی، تقاضا  نزوفی برل  مصر  بیمه دلرند 

زندگی با فرهنگ ل المی در جولمع ها   ، در پژوهشی در رلبطه با بازلر بیمه1( 2111، ویدن و جاب)

زندگی ها   لینهه لفگوها  غربی به طور تقریای جولبگو  بازلر بیمهو ضم  لثاات لند  ل المی پردلخته

رل مورد پژوه  قرلر  بیمه حقل الم نرخ ب ره و نرخ ها   در رشورها  ل المی نی  ؛ مطابق با  موزه

ها   در جولمع ل المی فرهنگ ل المی مردم رلبطه م تقیمی با تو عه بازلر بیمهلند  دلده و نشان دلده

 .دلردل   وه  یا تگذلر  در خصوص لی  رشته  بیمهزندگی و نح

 .لند عولمل جمعی  شناختی و نژلد  دیگر  نیز در مطافعات مختل  مورد برر ی قرلر گرفته

لز پیشینه تحقیقات لنجام شده در مورد تأثیر لبعاد فرهنگ بر تو عه ل   در جدول شماره یک خالصه

 .بیمه به نمای  در مده ل  

 

                                                                                                                         
1 Souiden , Jabeur 
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 گرفته پیرامون ابعاد فرهنگی تأثیرگذار بر توسعه بیمه مطالعات انجام: 8هجدول شمار

 ردیف
ابعاد فرهنگی مورد 

 مطالعه
 نوع تأثیر

مطالعات انجام شده 

 (منبع)
 مالحظات

 لجتناب لز عدم لطمینان 1.1
دلر  با مصر   رلبطه معنی

  بیمه عمر ندلرد

 

 
“National Culture and 

Life Insurance 

Consumption”. 
 

Andy CW Chui and 

Cuck CY Kowk, 2007 

 

 

فرهنگ ملی و "

 "مصر  بیمه عمر

1.2 
در برلبر  فردگرلیی

 گرلیی جمع

تاثیر مثا  فردگرلیی بر 

 مصر  بیمه عمر

1.3 
مرد االر  در برلبر 

  االر  زن

تاثیر منبی برج ته 

مرد االر  بر مصر  بیمه 

 عمر

 فاصله قدرت 1.4
منبی با مصر  بیمه رلبطه 

 عمر

 

2.1 

 

 ش رنشینی

تاثیر مثا  بر تقاضا  بیمه 

در رشورها    یا ، در 

حافیهه رلبطه معنی دلر  

  .ندلرد CEEدر بازلر 
 

 

 

 
“Life and Non-life 

Insurance Demand: 

the different Effects 

of Influence Factors 

in Emerging 

Countries from 

Europe”. 
 

Simona Laura 

Dragos, 2014 

 

 
 

 

 

 

تقاضا  بیمه عمر "

 :عمر-و غیر

تاثیرلت متباوت 

عولمل لثرگذلر در 

رشورها  درحال 

تو عه، در لروپا و 
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2.2 

 

 

 

 در مد

 

تاثیر مثا  بر تقاضا  بیمه 

وفی در   CEE1رشورها  

رشورها  درحال تو عه 

دلر  بر    یایی لثر معنی

 .ندلردتقاضا  بیمه 

 تحصیالت 2.3
دلر دلشته و  رلبطه معنی

 تایید شده ل  

 

2.4 

 

 

 

 

 توزیع در مد

 

و  CEEهم در رشورها  

هم رشورها  درحال 

تو عه   یا، بر تقاضا لثر 

 .منبی دلرد

 مثا   رلنه در مد ملی 3.1
 

 

 

 مثا  ش رنشینی 3.2 

                                                                                                                         
 مررز  و غربیرشورها  لروپا  .   1
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“The Impact of 

Culture on the 

Demand for Non-life 
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Sojung Carol Park 

and Jean Lemaire, 

2011 
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“Determinants of 

Insurance 

Pervasiveness: Cross-

National Analysis”. 
 

H. Park, S.F. Borde, 

Y. Choi 
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  االر 
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 در مد ملّی 4.1
رلبطه معنی دلر با فرلگیر  

 بیمه
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 تاثیر منبی بر فرلگیر  بیمه میزلن مقررلت

 مثا   رلنه در مد ملی 1.1
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“The impact of 
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“An International 

Analysis of Life 
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Mark J. Brown, 
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باتوجه به مطافعات متهثّر و نتایج گاهاَ متناقصی ره طی برر ی تحقیقات صورت گرفته پیرلمون لبعاد 

فرهنگی لثرگذلر بر تو عه ضری  نبوک بیمه صورت گرفته و غافااَ نیز متمررز بر رشورهایی غیر لز لیرلن 

مولرد معدود  لیرلن نیز جزو رشورها  مورد برر ی قرلردلشته لمّا در لغل  مطافعات در ) لند بوده

ره باید در نظر دلش  تباوت لند  رشورها  م لمان دلرل  جمعی  لرثری  لهل ت ن  مورد برر ی بوده

 (.نگاه فق ی تشیع و ت نّ  در مقوفه بیمه ب یار متباوت ل  

  فرهنگ» یک ر د می نظر به رشورها، در بیمه یافتگی تو عه با فرهنگی لبعاد لرتااط تأیید ضم 

 . ندلرد وجود بیمه تو عه برل  «ب ینه

 نمره ل اس بر ل  بیمه خدمات و محصوالت از   متنا   و جامعه فرهنگی وضعی  لز  گاهی 

 .بود خولهد مؤثر بیمه نبوک ضری  ب اود در فرهنگی ها  شاخص

 نمره ل اس بر ر انی لطالع و بازلریابی ها  فعافی  از   متنا   و جامعه فرهنگی وضعی  لز  گاهی 

 .بود خولهد مؤثر بیمه نبوک ضری  ب اود در فرهنگی ها  شاخص

ر    2نگارندگان ضم  برر ی لمتیازلتی ره ش  بعد فرهنگی مرتاط با لیرلن در  ای  هاف تد

و با درنظر دلشت  لمتیازلت فوق و  ه عامل دیگر مورد برر ی در برخی تحقیقات لخیر یعنی؛ لند  ررده

                                                                                                                         
 جامعه دلرل  نرخ باال  قتل و پذیرش ری ک ها  لخالقی. 1

2. https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran/ 

https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/iran/
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، پیشن ادلتی در خصوص تو عه ضری  نبوک بیمه لرلئه (تحصیالت)باور  و  موزش ش رنشینی، دی 

 :لند دلده

بوک بیمه دهد ره رلبطه منبی میان فاصله قدرت و ضری  ن می نتایج لرثر مطافعات لنجام شده نشان -۸

میتولن نتیجه گرف  ره جامعه لیرلن همچنان  "فاصله لز قدرت"در بعد  11باتوجه به لمتیاز . وجود دلرد

عنولن یک عامل ضرور  رنترل ری ک، نگاه به قدرت حارمه دلرد ره در شهلی  هدر لتها به بیمه ب

لجتماعی یا لنتظارلت حمایتی همچون دریاف  یارلنه  گر  مانند تامی  بیمهها   خود رل به صورت  ازمان

 . دهد خود رل بروز می

گر  بیمهها   پیشن اد نگارندگان لی  ل   ره بیمه مررز  در همهار  با وزلرت رشور و شرر 

خصوصی در رویدلدها  مختل  ضم  جل  توجه حاضری  تو ط لبزلرها  ترویجی ره  شرر  

ها   دهد، ن ا  به بیان تباوت بی  یا جایزه در محل لرلئه میگر خصوصی  ن رل به صورت تخ بیمه

پی  ها   گر ثانویه برل  پوش  ری ک تامی  لجتماعی در لیرلن و ج ان و ضرورت ل تباده لز بیمه

رو  لفرلد، به توجیه و همزمان ترغی  حاضری  به توجه و لهمی  نق  مو  ات غیردوفتی در لرلئه 

خرد به عنولن رلههار  ها   همچنی  تو عه بیمه. بپردلزدتر  و هوشمندلنهتر  خدمات بیمه بصورت  اده

 .گردد ب یار لثربخ  توصیه می

ل   ره لی  به معنا  غلاه ن ای  41لمتیاز فردگرلیی در میان لبعاد هاف تند درخصوص لیرلن  -6

ز لرتااط منبی لگرچه برر ی نتایج مطافعات لنجام شده حاری ل. باشد گرلیی بر فرهنگ لیرلنی می جمع

تولند مورد توجه خاص بیمه مررز  و  گرلیی ل  ، لی  لمر بخصوص می ضری  نبوک بیمه با جمع

ها   گروه. قرلر گیرد( همتا به همتا) P2P 1ماتنی بر ل   بیمهها   گرلن خصوصی در ترویج رشته بیمه

یا رلنندگان تار ی ره (  ولرلن برل  نموه دوچرخه)لجتماعی متعدد  وجود دلرند مانند ورزشهارلن

محصوالت بیمه رل  P2Pلینشورتک عالقمند به لرلئه خدمات ها   میتولنند در لرتااط با ل تارتاپ

تولند بنیان ب یار  گرلیی در لیرلن می در ولقع غلاه عنصر جمع. تر  طرلحی و ترویج  دهند بصورت لرزلن

 .فرلهم  ورد P2Pها   محهمتر  رل در قیاس با فردگرلیی برل  ترویج بیمه

ها   دهنده حارمی  ن ای لرزش نشان 43 االر ؛ در لی  شاخص لمتیاز  مرد االر  در مقابل زن -۹

زن  االر /جولمع مرد االرها   بر لی  ل اس و درنظر دلشت  ویژگی.  االرلنه در فرهنگ لیرلنی ل   زن

                                                                                                                         
1. Peer to Peer 
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طرلحی برنامه رلهارد  تو عه برل  ها  ، لز لی  ویژگی1ره پیشتر در همی  مقافه به  ن ا لشاره شد

 .ل تباده شودل   محصوالت بیمه

با ل    االرلنه متباوت لز جامعه ها  زن با ویژگیل   م لماَّ چرخه خرید و لنتخاب بیمه تو ط جامعه

ریبی  زندگی، : مانندهایی  برل  مثال تارید بر ویژگی. مرد االرنه خولهد بودها   حارمی  لرزش

لرزش ا، رولبط متقابل و توجه به رفاه دیگرلن در طرلحی و بازلریابی محصوالت ولب تگی متقابل، 

 . شود می توصیهل   بیمه

دهد ره  رل نشان می 12لجتناب لز عدم لطمینان؛ در میان لبعاد فرهنگی هاف تد درخصوص لیرلن عدد  -6

گ لرتااط چندلنی ندلرد نتایج تحقیقات نشان دلد ره تقاضا  بیمه با لی  بعد لز فرهن. عدد باالیی ل  

چنی  جولمعی، نو ور  در فرلیندها  عرضه بیمه و فرلیند برر ی ها   لما با در نظر دلشت  ویژگی

 .نماید لمر  دشولر می... خ ارت و 

هوشمند، ها   تولن لمیدولر بود ره با توجه به ضری  ن اتاً منا   ل تباده لز گوشی علیرغم لی  می

بتولنند با لرلئه خدماتی لیم ، هم لز فحاظ مافی و هم جل  رضای  بیمه  لینشورتهیها   ل تارتاپ

متنا   به جولمعی ها   جدید و فرلیندها   پرولضح ل   ره فروش لیده. گذلر، بر لی  مانع فائق  یند

ل   و به همی  منظور پیشن اد میشود بیمه مررز  با تر  ره لمتیاز باالیی در لی  بعد دلرند رمی دشولر

حوزه لینشورتک، ن ا  به رفع مولنعی ره بعضا ها   ت ریع در روند قانونمند  اخت  فعافی  ل تارتاپ

لیجاد ل   بیمه دوفتی یا خصوصی در م یر رشد و گ ترش لرلئه خدمات بیمهها   لز جان  شرر 

متباوتی ها   و متعاقااَ پوش ها   ور  میشود، ت ریع رند چرل ره بی شک در دهه  ینده، شاهد تغییر ف 

در صنع  بیمه لیرلن خولهیم بود ره قطعاَ میتولند تاثیر منبی بعد لجتناب لز عدم قطعی  رل بر صنایع مافی 

 .لز جمله صنع  بیمه در لیرلن راه  دهد

نشان دهنده دشولر  مر وم و  شنا  "بلند مدت گیر  ج  "لیرلن در بعد ( 14)لمتیاز ب یار پایی    -۶

لگرچه تغییرلت جمعی  شناختی و ف   ور ؛ روز به روز در ج   عهس . ل  در صنع  بیمه لیرلن 

 .لی  مانع و لفزلی  توجه جامعه لیرلنی به زی   بلندمدت خود دلرد

خرد ها   بیمه گر خصوص و دوفتی لرلئه دهنده بیمهها   تولن با حمای  لز شرر  خصوص می در لی 

( بدون لمهان تغییر)شده و نه فزوماَ دلرل  تاریخ شروع و لنقضا  ثاب  2 از  شخصیها   و عرضه  بیمه

نیز میتولنند ها  لینشورتکها   ل تارتاپ. مثا  رمک رردل   به رویهرد زمانی م تتر در لی  بُعد لز جناه

                                                                                                                         
 14. ص . 1

2. Customized 
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هوشمند ها   رمک شایانی در لی  رله باشند بخصوص ره همانگونه ره پیشتر لز  ن  خ  رف  گوشی

ی لیرلنی و رفتار خرید مصر  رننده لیرلنی رل نیز تح  تاثیر قرلردلده و همچنان خولهد  اک زندگ

 .دلد

برل  جامعه لیرلن نشان دهنده وجود مولنعی    ره فرد به صورت  "رفاه طلای"در بعد  41لمتیاز  -۷

ولژه لگرچه ممه  ل   تعایر . رل محدود رننده رفتار موج  خوشی و فذت میدلندها  پی  فرض  ن

در فرهنگ لیرلنی بار منبی رل در که  فرد متاادر رند لمّا در بیانی عام و لفاته علمی، جولمع  "فذت"

نیز دور  ... متضم  شاد  مانند تبریح، ورزش و ها   دلرل  لمتیاز رم در لی  بعد، در رل لز فعافی 

بنابرلی  . لی  رفتارها   همرلهها   رنند ره لی  خود مانع تو عه بازلر بیمه برل  پوش  ری ک می

منا    تالیغاتی پیام ا  ت یه و بیمه بازلریابی و تالیغاتی فعافیت ا  در لیرلنیان دلر  خویشت  به توجه

 .شود توصیه می

لما در خصوص  ه بعد دیگر مطرح در لی  مقافه ره در مطافعه هاف تد در مورد لیرلن نیز نیامده ل  ؛ 

، پیشن ادلت تحقیق به شرح زیر لرلئه (تحصیالت)نشینی و  موزشیعنی  ه عامل دی  باور ، ش ر

 :شود می

 دین باوری

طاق مطافعات متعدد صورت گرفته در نقاط مختل  دنیا دی  باور  لز جمله ل الم، راتوفی م، 

همانگونه ره در جدول یک نیز )هما تگی منبی با تو عه نبوک بیمه نشان دلده لند... هندوئی م و 

 (.لی  خصوص  مده ل  مولرد  در 

لما در لی  میان بطور خاص تباوت نظر فق ا  شیعه در تایید و حمای  لز  بیمه گر  و لز طرفی نگاه 

 ن  گرلیانه به لقتصاد لز جمله بیمه در میان علما  لهل ت ن  مانعی برل  تو عه بیمه در رشورها  

رشورهایی مانند ترریه یا لندونز  و لخیر ها   دلرل  جمعی  غاف   نّی بوده لگرچه در  ال

با عرضه محصوالت متنا   با نظرلت فق ی لهل  ن ، مانند بیمه تهافل، تا حدود  بر لی  لند  تولن ته...

 .مشهل فائق  یند

در لیرلن لمّا غیر لز مناطق  نّی نشی ، به ول طه نگاه مثا  فقه شیعه به لمر بیمه چنی  مانعی وجود ندلرد 

معه لیرلن نیز همچنان لعتماد به بیمه بعضاَ در تقابل با خول   و لعتقاد به حمای  خدلوند لگرچه در جا

دیده شده و لمر  مذموم شناخته میشود لمّا شولهد نشان میدهد جامعه شیعی لیرلن ضم  حبظ 

خصوصیات فق ی خود، بیمه رل نیز در رنار خود بعنولن یک ضورت لقتصاد   ازگار با دی  و  اک 
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فرهنگی لزی  د   ره موفود هزلرلن  ال حارمی  ها   تغییر در نگرش. پذیرد ی خود میزندگ

 .باشد، لمر  ب یار دشولر لمّا شدنی ل   پارلدلیم لعتماد به  رنوش  می

گرلن رل تشویق  مربوطه، بیمهها   تولن در لیام مذهای  ال ضم  حمای  لز برنامه در لی  خصوص می

لرتااط چنی   برهایی با نیّات . ا   با  برها  مذهای رل به م افرلن لرلئه دهندخرد متنها   ررد تا بیمه

موجود در چنی   برهایی خود غیرم تقیم ها   باورلنه و لز طرفی خرید بیمه برل  پوش  ری ک دی 

 .تناقص لی  دو باهم برل  فرد ل تباده رنند خولهد بود نشان دهنده عدم

مانند بیمه مررز ،  ازمان تالیغات ل المی و هایی  مر،  ازمانعها   بخصوص در رلبطه با بیمه

در همهار  با هایی  تولنند با طرلحی برنامه پرورش می و گرها  عالقمند و همچنی   موزش بیمه

یهدیگر، بر نگرش لفرلد بر عدم وجود تعارض در خرید بیمه و همزمان لعتماد و لیمان به حمای  

 .به تدریج تاثیر مثاتی بگذلرند  خدلوند در صورت وقوع خطرلت؛

 شهرنشینی
لفزلی  ش رنشینی در لیرلن بخصوص با روند روبه رشد تغییرلت لقلیمی در  افیان پی  رو لمر  حتمی 

مرتاط با ها   و با تنوع قومی متهثرتر ره طایعتاَ با تغییرلتی در ری کتر  ش رهایی پرجمعی . ل  

تولن گب  ش رنشینی برل  صنع  بیمه در لیرلن هم فرص  و هم  می. ش رنشینی نیز همرله خولهد بود

گوناگون حیات ها   جدیدتر  رل با خود در حوزههایی  ت دید لز  ن  و ره ری ک. ت دید ل  

و خرده تر  لجتماعات بزرگ. تولند  ودمند نیز باشد  ورد لمِا همزمان می می همرله ش رنشینان به

نظیر  رل  نوی  قدرت بیها    ور  گیرند در رنار ف  ش رها شهل می لجتماعاتی ره در دل لی  رالن

و  1همچون هوش مصنوعیهایی   ور  دهد تا با ل تباده تدریجی لز ف  میها  گرلن و لینشورتک به بیمه

"لَبر دلدها "
 3لطالعات لفرلد از   هوشمند و  ایر لبزلرها  کخیرهها   بد    مده لز گوشی 2

در لینجا نیز . لفذرر رل به ترتیای جدید و متنا   با تغییرلت به وجود  مده رنترل رنندفوق ها   ری ک

درحال ظ ور یا ها   تولند با شنا ایی ری ک فرهنگ جامعه نقشی موثر لیبا میهند، بیمه مررز  می

درحال گ ترش ناشی لز لفزلی  ش رنشینی و بافطاع  ن حاشینه نشینی و مشاوره منا   به مجموعه 

گرلن،  متنا   برل  بیمه 4 موزشیها   کینبع، و برگزلر  دورهها   صنع  بیمه و دیگر بخ 

                                                                                                                         
1. AI 

2. Bigdata 

 ضم  حبظ حریم شخصی لفرلد در حوزه دلده ها  دیجیتال.   3

 بصورت حضور  و  نالی .   4
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لینشورتک ها، دلنشجویان و راررنان صنع  بیمه، ره در لرتااط با تو عه روزلفزون ف   ور  در  اک 

د، نق  زندگی لفرلد ل   و متعاقااَ  اک زندگی و فرهنگ حارم بر جامعه و لجزل   ن رل تغییر میدهن

بخصوص حاشیه نشینی ره بصورت دومینوولر چ ره ش رها و . رل در لی  لمر لیبا رندل   هدلی  رننده

 .دهد موجود در  ن ا رل با گ ترش خود تغییر میها   ری ک

 (تحصیالت) آموزش
پرولضح .  موزش بیمه در رشورها  تو عه یافته لز دیرباز در رت  در ی دوره متو طه و رافج قرلردلد

باف  فرهنگی جولمع؛ ترویج بیمه در حوزه تحصیالت، میتولند لز نرخ ها   ل   ره با توجه به تباوت

عمر ها   رشد رمتر یا بیشتر  پیرو  رند لمّا طاق لرثر تحقیقات به عمل  مده، تحصیالت باالتر در بیمه

رل  دلن  باالتر و لفاته  گاهی و غیر عمر میتولند لثرلت گاهاَ متناقصی دلشته باشد لمّا در مجموع لفرلد دل

در محتول  در ی  موزش و ل   بنابرلی ، حضور محتول  بیمه. تمایل بیشتر  به خرید بیمه دلرندل   بیمه

ره برل  جامعه ل   پروش و  موزش عافی چه بصورت متنی و چه بصورت دموگرلفیک یا هر ر انه

 .ه نبوک بیمه ل  هد  جذلبی  محتولیی بصر  دلشته باشد لز ضروریات تو ع

باید همزمان تمام لجزل  زنجیره . رافی نی  ( ل  ل   ره لفاته لمر پیشرولنه)تن ا زنگ بیمه در مدلرس

کینبع مانند ها   در هماهنگی با بیمه مررز  و  ازمان(  موزش و پرورش و  موزش عافی) موزش

تالیغی و  موزشی برل  ها    موزش عافی،  موزش و پرورش، شورل  عافی لنقالب فرهنگی، تح  پیام

متقنی ره نشان دهنده تاثیر ها   لی  رار بخصوص باتوجه به یافته. شناخ  فولید بیمه قرلر گیرند

مذرور ها   عمر بر تو عه لقتصاد  رشورها  ، باید لز طریق یک رمیته فعال میان  ازمانها   بیمه

 .دناال شود

 پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

یشن ادلت زیر رل برل  تحقیقات  ینده در رلبطه با تاثیر فرهنگ بر تو عه صنع  بیمه لرلئه نگارندگان پ

 :دهند می

در رت  ل   برر ی محتول   موزشی رت   موزش در  طح متو طه و تاثیر گنجاندن مباهیم بیمه -1

 با لشاره به تاثیرلت فناور  بر خرید بیمهها  همه رشته

ره رارشنا ان بیمه هایی  در رویدلدها  ورزشی در قاف  لتوبوس1ل بیمه ها   ل تباده لز رارناولل -2

تالیغاتی نو ورلنه و تالیغات جذلب در محل رویدلد حاضر میشوند و ضم  لرلئه ها   با ل تباده لز روش

                                                                                                                         
 در ترریه لنجام میدهند Quick Sigortaمانند  نجه برخی بیمه گرلن در ترریه مانند  نچه شرر   .  1
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 بررسی ارتباط میان ابعاد فرهنگ با ضریب نفوذ بیمه

لینهار . لطالعات درباره بیمه مرتاط با رویدلد، در محل با تخبیباتی بیمه مربوطه رل به فروش میر انند

 1ل  برل  مثال شرر  ترریه.با مدیری  بیمه مررز  و همهار  بیمه گرلن خصوصی لنجام شود میتولند

Quick Sigorta روباز ره به خوبی متنا   با هد  بیمه گر و بطور جذلب هایی  با ل تباده لز لتوبوس

حضور خود با .... وها  جمعی، رن رتها   طرلحی شده بودند در رویدلدهایی مانند مارلت ، پیاده رو 

به صورت فیزیهی همزمان هوی  دیجیتال و فیزیهال خود رل در نزد بیمه گذلرلن عرضه دلشته و با لی  

 .رند رار به تو عه فرهنگ بیمه نیز رمک می
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 ااااااااااااا
Beck, T., & Webb, I. (2003). Economic, demographic, and institutional 

determinants of life insurance consumption across countries. The World Bank 

Economic Review, 17(1), 51-88. 

Browne, M. J., Chung, J., & Frees, E. W. (2000). International property-liability 

insurance consumption. Journal of Risk and Insurance, 67(1), 73-90. 

Dragos, S. L. (2014). Life and non-life insurance demand: the different effects of 

influence factors in emerging countries from Europe and Asia. Economic 

research-Ekonomska istraživanja, 27(1), 169-180. 

Francesco, A. M., & Gold, B. A. (2006). International organizational behavior: 

Text, cases, and exercises. Recording for the Blind & Dyslexic. 

Hofstede, G., & Minkov, M. (2010). Long-versus short-term orientation: new 

perspectives. Asia Pacific business review, 16(4), 493-504. 

Hwang, T., & Gao, S. (2003). The determinants of the demand for life insurance 

in an emerging economy–the case of China. Managerial Finance, 29(5/6), 82-

96. 

Liebenberg, A. P., Carson, J. M., & Dumm, R. E. (2012). A dynamic analysis of 

the demand for life insurance. Journal of Risk and Insurance, 79(3), 619-644. 

Ofoghi, R., & Farsangi, R. H. (2013). the effect of insurance knowledge on the 

insurance demand. The case study of auto insurance. Technical Journal of 

Engineering and Applied Sciences, 3(23), 3356-3364. 

Outreville, J. F. (1996). Life insurance markets in developing countries. Journal 

of Risk and Insurance, 263-278. 

                                                                                                                         
1. https://www.quicksigorta.com/ 
 

https://www.quicksigorta.com/


 

 433 

Outreville, J. F. (2013). The relationship between insurance and economic 

development: 85 empirical papers for a review of the literature. Risk 

Management and Insurance Review, 16(1), 71-122. 

Park, H., Borde, S. F., & Choi, Y. (2002). Determinants of insurance 

pervasiveness: a cross-national analysis. International Business Review, 11(1), 

79-96. 

Park, S., & Lemaire, J. (2011). Culture matters: Long-term orientation and the 

demand for life insurance. Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance, 5(2). 

Park, S. C., & Lemaire, J. (2011). The impact of culture on the demand for non-

life insurance, University of Pennsylvania. Wharton School Working Paper IRM, 

2011-02. 

Sherden, W. A. (1984). An analysis of the determinants of the demand for 

automobile insurance. Journal of Risk and Insurance, 49-62. 

Sen, S., & Madheswaran, S. (2007, July). Are life insurance demand 

determinants valid for selected Asian economies and India. In Paper for 

Presentation at the 11th Annual Meeting of APRIA (pp. 22-25). 

Sen, S., & Madheswaran, S. (2007). Determinants of Life Insurance. Selected 12 

Asian Economies. 

Souiden, J.,     . The impact of Islamic beliefs on consumers’ attitudes and 

purchase intentions of life insurance, International Journal of Bank Marketing, 

volume 23 
Treerattanapun, A. (2011). The impact of culture on non-life insurance 

consumption. 

Truett, D. B., & Truett, L. J. (1990). The demand for life insurance in Mexico 

and the United States: A comparative study. Journal of Risk and Insurance, 321-

328. 

Wasow, B. (Ed.). (1986). The insurance industry in economic development. New 

York University Press. 

 

 



 

 432 

 های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه بررسی نقش سطح سواد بیمه

ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید  بررسی نقش سطح سواد بیمه

های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه بیمه  

 

 3لمیر ب رلمی   2پری ا صبامن    1 یدعلی ح ینی

 چکیده

ها  غیرزندگی در لیرلن فاصله رمی با متو ط دنیا دلرد لما   م پایی   در حافی ره ضری  نبوک بیمه

مقای ه ضری   .ها  زندگی در بی  مردم، عل  لصلی پایی  بودن ضری  نبوک بیمه در لیرلن ل   بیمه
دهد نبود  ن میها  زندگی و غیرزندگی در لیرلن با متو ط دنیا و مناطق مختل  ج ان نشا نبوک بیمه

ها  غیرزندگی زیاد لز متو ط دنیا فاصله ندلرد و حتی باالتر لز بازلرها  نوظ ور  بیمه در لیرلن در بیمه
رتاه لیرلن لز لی  نظر در دنیا  ی و پنجم ل   و دفیل لصلی ضری  نبوک پایی  بیمه در لیرلن عدم . ل  

 .ها  زندگی ل   تو عه رافی بیمه
عنولن دالیل لحتمافی تمایل پایی   رل به "عولمل لقتصاد "لرثر مطافعات لنجام شده در حوزه بیمه عمر، 

لند ره همی  لمر باعث عدم رشد منا    ها  عمر کرر ررده رنندگان لیرلنی ن ا  به خرید بیمه مصر 
ی  عامل عدم ل تقاال در ضری  نبوک بیمه رشور ل   در رنار عولمل لقتصاد  ره شاید به عنولن م متر

ها  عمر در رشور ل  ، عولملی دیگر همچون عولمل فرهنگی و لجتماعی و عامل  مردم لز خرید بیمه

لند تا ضری  نبوک بیمه به لندلزه رافی لرتقاء پیدل  نیز مزید برعل  شده ها  بیمه شرر مربوط به  اختار 
 . نهند
لما یهی لز م متری  عولملی ره در عدم رشد و لرتقاء ضری  نبوک بیمه تاثیرگذلر ل  ، توجه به درک  

ها   گذلر  در بیمه جایگاه  ولد مافی و  ولد بیمه به عنولن یهی لز ترجیحات مردم به  م   رمایه

ها  لی  مطافعه پس لز برر ی وضعی   ولد بیمه عمر در بازلر بیمه نشان  یافته. تولند باشد عمر می
ل   ها  بیمه گذلر  ل  لفرلد بیشتر باشد تمایل  ن ا به  رمایه دهد ره هر چه  طح  ولد مافی و بیمه می

 .       بیشتر خولهد بود

 بیمه عمر،  ولد مافی،  ولد بیمه، ضری  نبوک بیمه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
دلنشجو  درتر  مدیری   موزشی دلنشگاه  زلد ل المی دماوند، رئیس لدلره رتابخانه، ل ناد علمی و نشریات  .1

 Hoseini1431@gmail.comپژوهشهده بیمه، 

دلنشجو  درتر  مدیری   موزشی،  دلنشگاه  زلد ل المی روده ،  رارشناس لدلره رتابخانه، ل ناد علمی و نشریات  .2

    Safamanesh@irc.ac.irپژوهشهده بیمه، 
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 مقدمه

و باید بتولند لز  ینده مافی مطمهنی برخوردلر باشد برخوردلر  یماف  یلمنباید لز    در جامعههر فرد

بخشی لز لی  لمر بر ع ده جامعه و دوفت ا ل   تا زمینه  ن رل فرلهم  ورند تا لفرلد بتولنند بدون . باشد

ها توجه به  موزش  یهی لز لی  زمینه. ریز  لمور مافی خود بپردلزند  رمک دوف  به مدیری  و برنامه

ها  رشور ل   تا ن ل  ینده رل برل  لی  موضوع م م  ماده   ولد مافی در  طح مدلرس و دلنشگاه

با نگاهی به رفتار مافی . متا بانه لی  موضوع در رشور ما خیلی رم مورد توجه ولقع شده ل  .  ازند

برل  مثال با برر ی .   شها  عمیق به خوبی پی بردتولن به لی  ن ا میگذلر   مردم و نحوه  رمایه

 . میزلن خرید بیمه عمر در رشور طی ده  ال گذشته می تولن به لی  موضوع پی برد

 

 های عمر صادره نامه بیمه سال

31 334246 

33 463362 

32 1612411 

21 2132621 

21 2231214 

22 2124114 

23 2232326 

24 1413232 

21 2236111 

26 2133211 

 

 (1326مناع  افنامه بیمه مررز )

 

 رنند یلنتخاب نم ها  عمر رل بیمهمردم  چرل،  ید ره با توجه به منافع بیمه عمر لرنون لی   ولل پی  می

ره نرخ  لز  نجایی ؟ دهند ها نشان می گذلر  در بانک و تمایل رمتر  ن ا  به  ن در مقای ه با  رمایه

   رمایه بیمه عمر در  گرلن در محا اه ل  ل   ره بیمه بانک بیشتر لز نرخ ب ره گذلر  در ب ره  رمایه

ها  عمر لح اس رنند ره در مورد لرزش  رمایه  شود ره خریدلرلن بیمه گیرند و لی  باعث می نظر می

مافی لند و در نتیجه جذب  ایر بازلرها   لند ضرر ررده هایی ره پردلخته بیمه حقبیمه عمر خود ن ا  به 

گذلر  رل طی  ها   رمایه لفوصول تری  روش ها شوند ره لمروزه یهی لز   ل لفخصوص بانک علی

گرلن باید تدبیر  در مورد رفع لی  مشهل  لند، فذل بیمه ها  ب یار متنوعی در لختیار مردم گذلرده طرح
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 های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه بررسی نقش سطح سواد بیمه

رل لفزلی  دلده و جناه ها  بیمه حقتر نرخ ب ره منظور شده در  بیندیشند و با مطافعه و محا اات دقیق

ها  عمر رل تقوی  رنند تا لز لی  طریق بتولنند با  ایر بازلرها  مافی در مورد  لندلز  بودن بیمه پس

ها مقاوفی   ها، به  ن نامه ل  متنوع به بیمه همچنی  با لفزودن خدمات بیمه. جذب مشتر  رقاب  نمایند

 (1333م دو ،)بیشتر  نزد مشتریان بدهند

عمر دلشته باشند؟ مشهالت ها   ی چه عولملی باعث شده مردم تمایل پایینی به خرید بیمهبه رل ت

  برلمعیشتی و بحرلن ا  لقتصاد  دخیل ه تند یا میزلن لطالع مردم لز منافع  ن رم ل  ؟ معموالً  

و موثرند و  لیدخ  ادیعولمل ز یمحصول ماف کیو در رل   ل مهیمحصول ب کی دیلنتخاب و خر

 ،موضوع  یبه رغم ل. باشد یگذلرلن م هیرفتار  رما یبرر   برل یرامل طیمح یماف  بازلرها

 گذلر   رمایهلنتخاب   ها کیگذلرلن و تهن هیدر مورد علل موثر بر رفتار  رما یرم اریب   ها پژوه 

گذلرلن به طور  هی رمارنند ره  یفرض م یماف  ها هینظر شتریب. (1321، انیرلزیش)شده ل    لنجام

با توجه به  و رنند یتوجه مبیشتر  یمافها   و به نشانه شندیلند یخود م هی رما  یبه لفزل یمنطق

به طور  زنند یم  ذلرگ هید   به  رما ( ریپذ  کیر ای   طح محافظه رار) خود یکهن  ها یژگیو

و ب   یمیلفتم)ررد میتولن تق  یرل به چ ار گروه م  گذلر هی رما  ریگ میعولمل موثر بر تصم یرل

 (1326، د تااز، 1333م دو  ،، 2112،یرل

 ؛گذلر   رمایه گیر  میموثر بر تصم  فرد اتیکهن -1

 ؛گذلر   رمایه گیر  میموثر بر تصم  لطالعات ح ابدلر-2

 ؛گذلر   رمایه گیر  میموثر بر تصم  لطالعات لقتصاد -3

 .تمررز یشخص یماف  ازهاین -4

 یتولند لثربخش یل   ره رفتار لفرلد م  یولقع  یل انگریب ، گذلر هی رما یو رولنشنا   رفتارلقتصاد 

خاص   ره درک رنند ره رفتارها یرل ب اود بخشد؛ لفرلد هنگام یماف   ولد موز  ها برنامه

نشان  القهع شتریخود ب ی ولد ماف  زیرفاه خولهد شد، به برنامه ر جادی ن ا باعث ل  گذلر هی رما

مولجه ه تند، مطابق   ریگ میمختل  تصم  ها نهیره با گز یلفرلد ممه  ل   زمان. خولهند دلد

ممه  ل   منجر به  یراف یلمر، بدون دلشت   ولد ماف  یعمل رنند و ل  لقتصاد  یعقالنها   هینظر

 جولمعدر  یگ ترش  طح  ولد ماف  برل ،یبانک ج ان(. 2116، رمال)نشود  یماف نهیب   ریگ میتصم

 لیو تحل هیمانند تجز یمختلب  ها نهیو  موزش در زم ی ولد ماف  یتقو  در حال تالش برل مختل 

باشد و به مطافعه  یم یماف  فناور  هردهایبا رو ی ولد ماف  یترر ،یتو عه لطالعات ماف ،یماف

لقدلم   لقتصاد  لتژل تر  ندهایفر  قیلز طر ،یلجتماع  یو حما ی موزش  ولد ماف ریچارچوب فرلگ



 

 422 

به دناال برر ی میزلن  طح  ولد مطافعه حاضر لز لی  رو، در همی  رل تا، (.  2112، لریم)ررده ل   

 ریتأث ها  عمر بیمه دیخر  مردم برل حیل   ره بر ترج ییعولمل رفتار بیمه در رشور و توجه به

  شده برل مهیب ریشده و غ مهیبها   شامل نمونه  ل  هیچارچوب مقا کی ما لز مقافه،  یل در. دنگذلر یم

  ییرل تع عمر مهیبخرید   یره وضع  دیرل اتیو فرض مهی طح  ولد ب یابیو لرز یابیلرز، ییشنا ا

 .خولهیم رردند، ل تباده نر یم

 ادبیات نظری تحقیق

عالوه بر ، مهیب  ها برنامه  یمایپ  لند ره برل دهیعق  یلمروز، محققان بر ل  تجار یرقابت  فضا در

 ولد بر . دلشته باشند زینل   مهی طح  ولد ب دی، لفرلد بایاضیخولندن و  ولد ر ییلبتدل  ها م ارت

 ییها فرلتر و هد  یبلهه مب وم   ،یخولندن و نوشت  ن ییتولنا   اده  ن، تن ا به معنا  یخال  تعر

لن ان در رشد عقل، منطق، تبهر نظام مند و    از تولنمند  برل یل ا  یم ارت. ولالتر لز  ن دلرد

بدون دلشت  . ل   وه لنجام پژ ییو تولنا  رشد فهر  برل یلصل ازین  یدر ولقع  ولد پ. پژوه 

 شرف یپ. دلن  نو ب ره گرف  دیتوف  و لز  ن ا برل اف ید     تولن به منابع دلن  بشر ی ولد نم

رل   ،  ولد موز(2111هرمان،  . )ل  جامعه   ییولب ته به  ولد و تو عه  ن در  طوح پا  تمدن بشر

 وندیدر پ نیزبا مب وم لرت اب  مب وم  ولدبنابرلی ،  .نددل یم« ولب ته به فرهنگ و قصدمندلنه  ندیفرل»

ره به طور   تندین  متناظر با  ولد، لمور  ها ها و تولن  م ارت ن ل   ره  انگریلرت اب ب  یل. ل  

  نمونه، رله رفت  رودران، لمر  برل. شوند جادیدر لن ان ل  رشد خود به خود ندیو در فرل ی تیز

فارغ لز  موزش و تالش و در هر حال   ل ژهیو یلز رشد  ن ا   ره در بازه زمان یو ناش کیوفوژیزیف

و عالوه    ی ن ا ن  م او ژه،یو  رشدها   نهیبه زم ازین  ی ولد خولندن، در ع ل،در مقاب. دهد می رخ

  (. 1324 ه،ی جاد)و  موزش ل    زیتالش و برنامه ر ازمندیبر  ن ا، ن

 ،یمافها   دهیپد یل   ره شامل برر  یمجموعه دلن  درک لمور ماف ،ی ولد مافبه لی  ترتی ، 

  عامل بازدلرنده برل کی ،یعدم درک لقتصاد و لمور ماف. باشد می و رولبط حارم بر  ن  یقولن  ،یماه

در لثر فقدلن  ولد  ه،ی رما  لز عدم مشارر  در بازلرها ی  ام ل  ؛ لز د   رفت  رفاه، ناش  یمافه

قادر به  ،یراف یگذلرلن نا گاه و فاقد  ولد ماف هیولضح ل   ره  رما. قابل توجه ل   اریب  یماف

رار مد خولهد شد، نخولهند   گذلر هیبه  رماو لنتخاب عاقالنه، ره منجر  یل تباده رامل لز بازلر ماف

  ها م ارت، یماف ی گاه رینظ یمیمباه رندهیدر برگ یولژه  ولد ماف (.2111،  ون روژ و فو ارد)بود 

دلن  و علم ( یماف  زیپول و برنامه ر  یریمد ،یایمحا اه ب ره ترر ییهمچون تولنا ییها م ارت)ی ماف

دلرند  یبعضاً در عمل با هم همپوشان میمباه  یلفاته ل. ل   یدر خصوص محصوالت  و مو  ات ماف
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موضوع  ولد مافی بدی  فحاظ با لهمی  ل   ره عدم ربای  (. 1324زلده،  بهیو حن یدیلم یدیانت)

 ولد مافی، زندگی لفرلد، خانولده، دو تان و شررا  تجار   ن ا رل به  ا  لتخاک تصمیمات نامنا   

می دهد و لی  لمر لثرلت نامنا   بر جامعه دلشته و حتی  ا  راه  ثروت مافی تح  لفشعاع قرلر 

 ولد بیمه نیز لی  گونه (. 2116، ل لتر)گردد  ملی و در ن ای  راه   طح رفاه مافی در جامعه می

 "رند می ف مد و لز  ن ل تباده می رل عمر مهیب لطالعاتچگونه به طور بافقوه فرد " :تعری  شده ل  

(ConsumersUnion, 2012.)  عمر  مهی ولد بلما لی  تعری  ب یار ضعی  ل   و با لی  لوصا ، ما

 :نماییم می  یصورت تعر  یبه لرل 

تبهر نظام مند و  ی بیمه عمر لز طریقمنطق ج   لنتخاب گذلر بیمه از   تولنمند  برل لرت ابیم ارت »

 .«ها  عمربرل  درک ماهی  و منافع بیمه پژوه لنجام 

  یهمچن وی عموم مطاوعات در دلغ موضوعات لزی هی یماف  ولد مورد در مطافعه ،1221 دهه لولخر لز

 مدر ان، متخصصان، ا تمدلرلن،ی . بودی ابیبازلر وی ماف ،یتیریمد ، لقتصاد ،یدلنشگاه اتینشر در

 قادر جولن، لفرلد ژهیو به ها،یی های مر ره رردند یمی نگرلن لبرلز شدت به و بودها  ر انه و لقتصاددلنان

 گردش تولنندینم و رنند گذلر   رمایه منا   طور به تولنندینم و  تند،ین پول دریی جو صرفه به

 رلی مل وی شخصی ماف موضوعات تولنندینم و ند،ینما حل رلی ماف وی ح ابر  مشهالت ، لعتاار

 لبرلهام، و  یمارروف ؛2113 ماندل، ؛2111 هاخمان، ؛2116 روئد، و هنجر ؛2113 لتون،یهم) رنند درک

 در گذشتهها   دهه دریی های مر جولنان مورد دری ولقعی ماف دلن ی عموم فقدلن چه لگر. 1(2116

 ،2همهارلن و  فو ارد ؛1231 هرل، و دلن ؛1223 وفپه، و چ ) ل   شده ثا  رافج و ر تانیدب  طح

. ل   شده لنجام خاصی دلنشگاهها   رشتهی ماف  ولد مورد دری لندر قیتحق ر د می نظر به ،(2111

 ج ان  رل ر لزی قاتیتحق تو ط ره ل   ج ان نقاط تمام در دهیپد  یتر عیشا ،یماف  ولد  ییپا  طح

 انیم در ،(2112 ،3هو تون) متحده االتیل رنندگان مصر  انیم در مثال، عنولن به ل  ، شده گزلرش

 و هلند ها،ی مر متحده االتیل جولنان انیم در ،(2111 ،4چلیم و  فو ارد) افتهی تو عه  لقتصادها

 کی در افتهی تو عه بازلر  لقتصادها لزی انیدلنشجو انیم در ،(2116 همهارلن، و 1ران  – بوچر)  فمان

  دلرل هندو تان ره  لندونز و هندو تان در( 2111 ،1 فو ارد) OECD6 رشورها لزی نظر نج

                                                                                                                         
1. Hamilton, 2013; Henager and Cude, 2016; Huhmann, 2017; Mandell, 2008; Marcolin and 

Abraham, 2006 

2. Chen and Volpe, 1998; Danes and Hira, 1987; Lusardi et al., 2010 

3. Huston 

4. Lusardi and Mitchell 

5. Bucher-Koenen 

6. Organisation for Economic Co-operation and Development 

7. Lusardi 
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 و ،(2113 ،3ولالیجار) 2گجرلت گذلرلن هی رما انیم در ،(2112 ،1همهارلن و رول) بود ازیلمت  یرمتر

 همهارلن و 1لگارولال(. 2112 ،4توفانو و  فو ارد) ها ییهای مر انیم دری بده  ولد  ییپا  طح

 13 لز شتریب اریب  هند در شاغل جولنان انیم دری رلی ماف  ولد  طح ره دندیر  جهینت  یل به( 2113)

 . باشد می OECD رشور

در  ریمطافعات لخ(. 2112، ل ترلفیا یبرنامه در )  ین   ولد لقتصاد  به معنا یدلشت   ولد مافلفاته، 

 ریتاث یابیلرز  برل یصرفا شاخص ،یبازلر ماف  یلهم  یره لفزل دهند ینشان م یمورد نق  شاخص ماف

ضع  در    جهینت تولند یم یبه بازلر ماف یفقدلن د تر .   ین دیجد  گذلر هی رما  ها فرص 

به وجود   ل دهیچیپ یماف  هالبزلر ،یماف شرف یگذشته، در لثر پ   در چند دهه. باشد  لقتصاد  یصالح

در  طح لقتصاد ( 2111)  یجاپل. ل   ادیها م تلزم دلشت  م ارت ز لند ره ل تباده رامل لز  ن لمده

تولن  ود بردن لز   ،یجمع انیدر م یماف  به بازلرها ید تر  عیتوز  رالن نشان دلد ره برل

در . دلرد  به  ولد لقتصاد  ادیز یتگب  یماف  و مشارر  در بازلها دیجد  گذلر هی رما  ها فرص 

 ،یماف یلفرلد لز  ه مقوفه عدم د تر  شتریره بلند  دهیر  جهینت  یمطافعات صورت گرفته، محققان به ل

برل  مثال  (.2113، برد)برند  می رنج یدر حوزه م ائل ماف یشناخت  ها ییناو ضع  در تول یعدم  گاه

 ق عول عمر خریدلر  شده و شرلیط  ن مهیب شناخ  رافی لزعدم ها  عمر، معموالً  در حوزه بیمه

پردلخ  حق بیمه ممه  ل   منجر به در  ریتاخ عنولن مثال،به برل  خریدلرلن دلرد  ینامطلوب یجانا

  .عمر و کخیره ریاضی بشود لبطال بیمه

ها   نهیگزمنافع  بتولنندشود لفرلد  یباعث م عمر ها  مهیب طیبا شرل ییره  شنالند  محققان لبرلز دلشته

 شوندتر   گاه هبه عنولن مصر  رنند شانلز حقوق خود  اک و  نگی  رنند و رل مختل 

(McCormack et al. 2009) .نه تن ا نااشندها  بیمه نامه شرلیطره مردم قادر به درک  یهنگام ،

لرتااط   برقرلر در عمرها   مهیب ییرند بلهه رارل یم  یرل تضع مهی گاهانه لرلئه دهندگان بها   تالش

باعث  یگاهلز شرلیط و منافع  تی بیمه نامه ها، عدم درک   یل. رند یم  یتضع یان رل نیزبا مشتر

 .رند می دورها  لی  نوع بیمه دیو  ن ا رل لز خرعمر شده ها   لز درک ماهی  بیمهمردم   دینالم

 و رامال توجه می شود دیتجربه خربه ، مصر  رننده رفتار اتیدر لدبدر ولقع به همی  دفیل ل   ره 

و  یمحصول مورد برر   یبیل تباده لز لبعاد خدمات و ر گوناگون همانندها   لی  موضوع به شیوه

 & ,Cronin, Brady)خدمات لدرلک شده   یبیر زمینهمطافعات لنجام شده در . می گیردقرلر  تحلیل

                                                                                                                         
1. Cole et al., 2009 

2. Gujarat 

3. Jariwala 

4. Lusardi and Tufano 

5. Agarwalla 
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Hult, 2000; Bala, Sandhu, & Nagpal, 2011; Mittal, Gera, & Singhvi, 2013 )، 

 ,Martin, Ponder, & Lueg, 2009; Sebjan & Tominc) درک شده م یعادالنه بودن ق

 & ,Sandhu, & Bala, 2011; Prakash, Jha) ، نگرش ن ا  به لرلئه دهنده خدمات(2015

Kallurkar, 2011; Yen, et al., 2012; Gera, et al., 2017) لز خدمات  یو رضا (Siddiqui 

& Sharma, 2010; Khurana, 2013)  به شمار  دیخر حاتیم م ترجها   رننده ینیب  یپلز جمله

 .می روند

خرید   یوضع  ییدر تعل   بطور گ ترده بیمه نامه  دیز خرتجربه قال و بعد لتولن گب  ره  بنابرلی  می 
 رفتار خریدلرلن با نحوه کهنی ، محصول  ها یژگیعالوه بر ودر ولقع، . لثرگذلر ه تند مهیب

لرلئه رننده  ازمان گیرد و تصویر  لز محصول و  نیز شهل میخدمات  گانلرلئه دهند ایفروشندگان 
به . رنند  ن رل به مرور زمان و با ل تباده لز  ایر منابع پیام تهمیل میدهند و  یم شهل  ن رل در که  خود

 یمنب رینه تن ا تصو (همانند لجاار به خرید یا ت دید)فروشنده بیمه عمر  کیرفتار نامنا   ، عنولن مثال
. رند یم جادیلتصویر نامنا ای رل  زیمحصول ن  رند بلهه برل یم جادیل  فروشنده رل در که  مشتر

هر . ل   یاتیح اریب  ها  عمر در میزلن تمایل به خرید بیمه عمرها   فروشندگان بیمه، نق  نابرلی ب
همانند تارید صر  بر منافع بیمه عمر بدون تشریح شرلیط و لفزلمات لی  نوع بیمه )نامنا ای رفتار  نوع
مردم . رند نیز خدشه ولرد می  گر با مشتر مهیمدت برلبطه بلند به شود بلهه می نه تن ا مانع فروش (نامه

 Jian Wang, et)شوند یم یلضطرلب و نارلحت دچارترس،  ای نانیخطر، عدم لطم طیشرل درمعموالً 

al., 2012)  لی  م افه باز بیانگر لی  موضوع  .رنند  دلر خود دیممه  ل   لز خرو در چنی  حافتی
 (. 1321ه، ح ینی، و  زلدبخ ، ح   زلد)« بیمه عمر خریدنی ل   نه فروختنی»م م ل   ره 

عالوه بر دوف ، شررت ا  بیمه شود،  میتر  دهیچیو پ دهیچیپل   ندهیبه طور فزل عمر مهی نجا ره بازلر ب لز
 مهی ولد ببا لفزلی  رود  می لنتظار. نمایند دیتأر عمر مهیمرتاط با بها   بر ب اود دلن  و م ارت دیبا نیز

بیمه ، رل بشنا د  ن ادلمنه خدمات ، دنرل بشنا  عمرها   بیمه یلصل  ها یژگیو: در رشور مردم بتولنند

بیمه ، خدمات مرتاط با نمایند یابیلرزبا شرلیط فعلی و  تی خودشان رل مطابق  نامه مورد نیاز خودشان
 ی،تی، در هنگام بروز هرگونه شهادنخاص رل بب م ها  بیمه نامه  ایرل بشنا د، مزل نامه و مالغ خ ارت

 بیمه نامه خریدلر  شدهدر مورد  شتریر   لطالعات ب  برل دننو بدل بدلنند فرلیند حل لختال  چی  
 . (ConsumersUnion, 2012)مرلجعه رنند به رجا 

و قرلر گرفت  صر  در  یضمن  ریادگیبا بیمه  ولد تولن لی  گونه نتیجه گرف  ره  به لی  ترتی ، می
شده و   زیبرنامه ر  ندیفرل دیتحقق  ن با  برل و شود یبه طور رامل محقق نم یلجتماع یب تر زندگ
و ند ره درک محدود نر یمحققان غافااً خاطرنشان م(. 1324 ه،ی جاد)ررد  یرل  امانده یخود گاه

دهد ره مردم معموالً  ینشان م یمطافعات قال. محدود رند عمر رل مهیب خریدتولند لحتمال  یم  یضع
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به عنولن مثال ) ن ا دلشته باشد   برل  رمتر  ندلرند ره وضوح راربرد یمحصوالت دیبه خر  ل عالقه
لز حد   یلظ ار دلشتند ره لطالعات ب زیمحققان ن یدر مقابل، برخ(.   ی ن چ دیفول یانحوه عملهرد 

 یل   ره فرد با  گاه  یفرض بر ل لفاته، معموالً. دنشو می گیر  میتصم درلشتااه منجر به لوقات  یگاه
لز  ولد بیمه رافی ره   ، لفرلددفیل  یبه هم. دهدمی نشان  دیبه خر  شتریب لیمحصول، تما اتیلز جزئ

تر در نظر لرزش رم یماف  لبزلرها ری ا عمر رل در مقای ه باها   بیمهممه  ل   لرزش  برخوردلر نی تند
، مهان خرید، و محل دریاف  منافع بیمه ل  حاصلعدم  گاهی لز نحوه خرید،  عالوه بر لی ،. رندیبگ

به رل نب مند،  عمر مهیب  ایلگر مردم مزل، همچنی . می نمایدبا مشهل روبرو  رلو لنتخاب  ید تر 

 . رنند می لقدلمرمتر  ن  دیخر لحتمال زیاد  ن ا  به

 یسواد مالهای  مولفه 
مب وم لرت اب به نظر  جادیه، . باشد می و ف م  یلرت اب، صالح ی ه جزء مب وم  مب وم  ولد دلرل 

 ه مب وم به   یرو، ل  یلزل. مرتاط ل   ندیو فرل جیرقاب  و تدر  یقابل ، خود با  ه مؤفبه قصد مند
با  ه مب وم  زین ن و تول  یمب وم صالح. نده ت مقوم مب وم  ولد قابل طرح یمب وم  عنولن لجزل

 زین یدو جزء  طح قابل لنتظار و ن بتگ  ،یبنابرل. مرتاط ل   یرقاب  و ن بتگ  ی طح قابل لنتظار، قابل
  محور ی رلنجام، مب وم ف م به عنولن مب وم. شوند می  ازنده مب وم  ولد لضافه میبه مجموعه مباه
 ه،ی جاد) دیلفزل می رل به منظومه  ولد یلنشد  محتول شت ،یمب وم با خو  یل. شود یدر  ولد مطرح م

1324.)  

 
 (8931 ه،یسجاد) سواد یمفهوم یاجزا ،8 شکل
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 : کیل بیان شده لندها   برل   ولد مافی نیز موفبه

دوره لز  کیشده در طول  اف یمقدلر پول در یمعن شخص در مد به کی  برل :درآمدمدیریت . 8

 ود بردن  ای ییدلرل ایخدم ، فروش راال  ایدر مقابل رار  یافتیزمان، شامل پول در

  در مد شامل رل پول ر   شده من ا یمؤ  ه بازرگان کی  برل. ل   یمافها    گذلر هیلز رما

به طور . لز زمان ل    یدوره مع کیها، در  رتا ر  اتیو فروش و ماف دیخرها   نهیفروش و هز نهیهز

فرهنگ فغ  )ل   ( ل تخدلم)و لشتغال ها  گذلر   رمایهتولن گب  در مد پول ر   شده لز  می یرل

 (. لقتصاد 

خاطر در   یگردد ره فرد با رضا یرشته لز مشاغل لطالق م کیحرفه، معموالً به : مدیریت حرفه. 1

 ه ولژه رار  یگرچه در مولقع.   یترک  ن ا ن ای ضیبه تعو لیورزد و ما یبدلن لشتغال م عمر رل ر 

 ی ن ا تباوت مح و   یب یشغل ییلز نظر رلهنما یروند، وف یبه رار م گریهدی  و شغل و حرفه به جا

 یمعن ینرند و حرفه زما یل   ره فرد لحرلز م یتیو حرر  ل  ؛ شغل موقع  یرار، فعاف. وجود دلرد

 (.2113،  لبد ایشاف)و م ارت بر د   یعالقه و رضا  یرند ره شاغل در شغل  به ن ا یم دلیپ

 یو مصرف یبه لهدل  ماف یابید ت  ل   ره برل نهیدر مد و هز یروش  ازمانده :پول تیریمد. 9

در مد و مخارج  انگریب رلیتولند در رنترل پول رمک رند، ز یمخارج م  برل  زیر شود، برنامه می لعطا

 دهیپ ند یمافها   و عادت یماف  یریمد  ها م ارت. ل   (ماه کیمعموالً )لز زمان  ینیدوره مع  برل

  .ه تند ازیپول مورد ن زلنیبدون توجه به م

  یریمد ازمندیلرزشمند ل   ره ن یماف  زیر لبزلر برنامه کیلعتاار  :یاعتبار و بده تیریمد. 1

ره لز  ن  وء  یرند لما هنگام یرمک م شتریلگر به طور موثر لز  ن ل تباده شود به رفاه ب. ل   قیدق

  یریمد قیطر لز. شود یو لز د   دلدن لعتاار م یفرض منجر به ورشه تگ  یل تباده شود، به طور پ

نرخ ب ره و وجوه   یها رل محدود ررد همچن نهیها رل پردلخ  و هز یتولن بده یم یلعتاار و بده

رل با ها  یدهد ره تمام بده یلجازه م یلعتاار و بده  یریمد. پردلخ  به طلاهارلن رل به حدلقل ر اند

 (. 1324و همهارلن،  لحمد ) .میرم پوش  ده انهیماهپردلخ  

منبع   یمقتض زلنیبه م یابید ت  برل خطر لدلره رردن  کیر  یریمد: مهیب و سکیر تیریمد. 1

  ک،یلز ر ی گاه. بر ندره عولمل مخاف  به حدلقل  یتا زمانل    یبافقوه ولقعها   فرص  انیدر م

لز  ینییلز لفرلد  طح پا  اریب . شود یمح وب م مهیلز منظر ب ژهیو به یدر  موزش ماف  ضرور  عنصر

ن ا  به  ازین  یفاقد دلن  پ لی  لفرلد .دلرند شوند، یمولجه م  اره با  ن ییها  کین ا  به ر ی گاه

و به ش روندلن  دهد یم  یرل لفزل ی گاه ،ی موزش مافمعموالً . ه تند  ل مهیمحصوالت و م ائل ب
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لز  خولهند یره به عنولن مثال م یهنگام ،ی گاه  یل .منا   دلشته باشند ییها تا لنتخاب دهد یلجازه م

  یرل جمع رنند، لهم رهیکخ  یخود ب تر یبازنش تگ  برل ایخود  گاه شوند  مهیپوش  ب ی طح راف

عمده محصوالت   ها یژگین ا  به و  به لفرلد، درک ب تر  ک،یو ر یماف ی گاه. رند یم دلیپ ژهیو

تا  دهد یلجازه م نانگ ترده نموده و به  نیز لفق لنتخاب  نان رل   حال،  یدر ع. دهد یلرلئه م  ل مهیب

 نان رل محقق   ازهایلنتظارلت و ن نحو  یره به ب تر یهنگام لنتخاب محصوالت ل   گاهانه  ریگ میتصم

 ندهیفزل زلنیو م  ل مهیمحصوالت ب یدگیچیع و پتنو ندهیفزل  یمقوفه با لفزل  یل. دلشته باشند رند، یم

 (OECD,April2016) .رند یم دلیپ  یلهم اریلطالعات مرتاط، ب 

عمر ها   دفیل لصلی عدم تمایل مردم برل  خرید بیمهتولند  می عمر مهیبها   عدم درک برنامه،  یبنابرل

 . باشد

 :معیار برل   ولد بیمه مطرح نموده لند، چ ار عمر مهی طح  ولد ب یابیلرز  برل ماثر، دلس و گوپتا

  .و چرلیی خرید  ن لشاره دلردها  لی  معیاربه ف م ماهی  بیمه عمر، تباوت  ن با  ایر بیمه:  ل هیپا -

  .معیار فنی به  طح پوش ، کخیره ریاضی، و  ایر م ایل فنی و تهنیهی بیمه عمر می پردلزد:  یفن -

  .ت  یالت و منافع  تی بیمه عمر توجه دلردبه مزیت ا، :  یلصل منبع  -

با فرلیندها  دریاف  خ ارت، تعیی  حق بیمه، شهایات و م ایلی لز لی  قایل  رورار دلرد : ل  هیرو

(Mathur, Das and Gupta, 2018.) 

و  یلصل منبع ، یفن، ل هیپا) معیار  ولد بیمه ، چ ار عمر مهی طح  ولد ب یابیلرز  برل، جهیدر نت

ها   هیفرض گیریم و رل در نظر می( Mathur, Das and Gupta, 2018)ماثر، دلس و گوپتا( ل  هیرو

 :لی  تحقیق رل به صورت کیل بیان می رنیم

1H:  خرند  رل نمیها  لفرلد  ره لی  نوع بیمه نامهن ا  به  رنند ها  عمر رل خریدلر  می مهیب لفرلد  ره

 .عمر برخوردلرندها   بیمه فرلیند و  ی، منبعتی، فنیل ا  لز  گاهی بیشتر  در خصوص م ایل

2H :رنند عمرها   بر رو  بیمه  شتریبگذلر   هیدهند  رما می حیدلرند ترج ل  مهیره  ولد ب  لفرلد. 

 متدلوژی تحقیق

 آماری نمونه و  جامعه -
شامل دو گروه  جامعه  مار  لی  تحقیق .لنجام شده ل   ش ر ت رلندر  یمقطعبه صورت  یبرر  لی 

گروه لول ش روندلنی ه تند ره یهی لز لنولع بیمه عمر رل به صورت لنبرلد  خریدلر  : باشد می

به عل  و ع  . لند دهند ره تا رنون بیمه عمر خریدلر  نهرده تشهیل می گروه دوم رل لفرلد  .لند ررده

نمونه گیر  در جامعه لول به صورت هدفمند . گیر  ل تباده شده ل    مار  لز نمونهها   جامعه
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در  .لند لند نمونه مورد نظر لنتخاب گردیده باشد و با مرلجعه به لفرلد  ره بیمه عمر خریدلر  ررده می

 به عل  مشهالت ناشی لز زمان پروژه و .لند به صورت تصادفی لنتخاب شدهها  جامعه دوم نمونه

حجم نمونه با  . ه ل  بر ورد شد نبر 411 ها، مجموع حجم نمونه برل  هر دو جامعه، حدلقل هزینه

 :بر ورد شدها  ن ا   ل تباده لز فرمول  اده برل

2

2/
2

0


 pq
n




 
در لی  تحقیق، با ل تباده لز شیوه  . ل  ( نانی طح لطم-1)خطا  e، لندلزه نمونه ل   nره  ییجا در

  یرل تخم یلندلزه نمونه منا ا  ٪21 نانیدر  طح لطم 1.11خطا  هیحاش میرن می فرض لنهرار محافظه

 . زند می
2

2

(1.96) 0.5 0.5
384.16 385

(0.05)

 
 

 
 پرسشنامه -
یا لند  عمر لز ر انی ره بیمه عمر خریدلر  رردهها   میزلن  شنایی لفرلد با بیمهبه د    وردن   برل

 لف ق م   -لز دو بخ   پر شنامه .قاف  یک پر شنامه پر یده لیم ولالتی رل در لند  خریدلر  نهرده

در . شده ل   یطرلح مهیب  و رارشنا ان صنع یدلنشگاهخارگان با مشورت و  شده لیتشه  بو 

در جولب لی  لز پا خ دهندگان خول ته شد تا لند و   ولالت جمعی  شناختی مطرح شده، لف ق م  

ها   پا خ« (بیمه نامه عمر لنبرلد ) یا خودتان تا رنون بیمه نامه عمر خریدلر  ررده لید » ولل ره 

ها   لی   ولل برل  د ته بند  پا خ دهندگان نمونه. ان رنندیب "نه" ای "بله" نهیخود رل در قاف  گز

 ؤلل  21لز ل   مجموعهب م  در ق ،  پس. جامعه دوم لفزلمی ل   تا میزلن تورش رل راه  دهد

تدوی  شده ل   و برل   (هی ود و رو، یفن، یل ا  )ل     ولد بیمهها شامل موفبه  ل نهیچند گز

بر ورد لعتاار پر شنامه   برل مقافه  یدر ل. شده ل   پا خگویی لز طی  پنج گزینه ل  فیهرت ل تباده

حاضر با لنتخاب  قیتحق  ررونااخ برل  مقدلر  فبا. ل تباده شده ل   یدرون یلز روش هماهنگ

 1و همانگونه ره در جدول ( نمونه لوفیه 21در مجموع ) دیمحا اه گرد نمونه لز هر ردلم لز جولمع11

مورد  نامهلز لعتاار منا   پر ش یره حار ه ل  د    مده ب 313/1  فبا  مقدلر ه می شودهدامش

 :باشد  می ل تباده
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 اعتبار پرسشنامه زانیم .8 جدول
 کرونباخ یآلفا موارد

21 1.313 

 

. شوند می یخوب تلق 31/1لز   یقابل قاول و ب 11/1دلمنه   ،یضع 61/1رمتر لز   لعتاارها معموالً

 گیر  لندلزه ندیگردند ره فرل یلطالق م  رامالً متدلول ه تند و به  ن حد شتریو ب 3/1لعتاار   یضر

 .باشند یتصادف  خطا اقدصرفاً ف

 حاصل از تحقیق جینتا

 شتریب . ورده شده ل    ل مهیب  یوضع ها به تبهیک نمونه شناختی جمعی مشخصات  2جدول  در

و لرثرلً ، بودند (٪61)زن  عدم خرید بیمه گروه در و ( ٪12)مرد خریدلر بیمه  گروهدهندگان در  پا خ

  دلر یدو گروه تباوت معن  یل میزلن در مدشغل و در . ه تند( ٪13و  ٪66) دلنشگاه لیلفتحص فارغ

در خانه ،  یره به ترتلند  گزلرش دلده گزلرلن مهلز بی ٪3و  ٪21، ٪11ره  یدر حاف. شود مشاهده نمی

؛ ر انی رنند می یزندگ نشینی لجاره یا به صورتخود با ولم  یخانه شخص، و بدون ولم ودخ یشخص

 یدر خانه شخصره لند  بیان ررده ٪ 3و  ٪21، ٪11 به ترتی  نیزلند  ره بیمه نامه عمر خریدلر  نهرده

لی  م افه لحتماال . رنند می یزندگ نشینیلجاره  یا به صورتخود با ولم  یخانه شخص، و بدون ولم ودخ

 ال دلرند و  41رمتر لز %( 11، %11)به لی  دفیل پی   مده ل   ره لرثر پا خ دهندگان هر دو گروه 

دهد ره لرثر پا خ  در مجموع لی  متغیر نشان می. رنند ولفدی  خودشان زندگی می به لحتمال زیاد با

حدلقل  گذلر لز لفرلد بیمه ٪13. ها   ن رل ندلرند دهندگان در هر دو گروه، دغدغه م ه  و هزینه

خودرو ( ٪33)لند  یی ره بیمه عمر خریدلر  نهرده، لما لرثر خانولده هاه تند لیلتوماصاح  یک 

  م . ها  م ه  و خودرو باشد گذلر  لفرلد در حوزه تولند بیانگر  رمایه لی  تباوت ا می .دلرند

لندلز بانهی، لورلق ب ادلر، لرز و  مانند ح اب پس)عمر  مهیلز ب ریغ یماف  در لبزلرها  گذلر هی رما

و لرز  بر رو   ههها  گذلر  بی  هر دو گروه تباوت  شهار  ندلرد و لرثر  رمایه ( هه و غیره

بیانگر لی  م افه ل   ره  ها همانند در مد تن ا با توجه به  ایر شاخص لمر  صورت گرفته ل   ره لی

لفرلد  ره لز  ولد مافی باالتر  برخوردلر ه تند لز تنوع مافی بیشتر  هم برخوردلر می باشند و لحتماالً 

تولن گب  فرضیه  نمایند، به لی  ترتی ، میعمر ها   بر رو  بیمه  شتریگذلر  ب هیدهند  رما می حیترج

 . دوم لی  مقافه تایید می شود
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 جمعیت شناختیمشخصات  .1جدول 

 (درصد)خریدار بیمه عمر  
عدم خرید بیمه عمر 

 (درصد)

 جن ی 
 34 12 مرد

 61 43 زن

   

 1 1  ال 21رمتر لز 

 21 11  ال 21-31

 31 33  ال 31-41

 21 22  ال 41-11

 16 11  ال 11باالتر لز 

 وضعی  تحصیلی

 1 1 زیر دیپلم

 26 34 دیپلم

 11 11 رارشنا ی

 16 11 رارشنا ی لرشد

 1 1 درترل و باالتر

میزلن در مد ماهیانه 

 (تومان)

 34 41 رمتر لز  ه میلیون

 21 22 میلیون 1-3

 34 26 میلیون 1-1

 4 4 میلیون 2-1

 1 1 میلیون 2باالتر لز 

 وضعی  م ه 

صاحاخانه بدون ولم 

 م ه 
11 11 

 21 21 صاحاخانه با ولم م ه 

 3 3 م تاجر

ماشی  )تعدلد خودرو 

 (یا موتور یهل 

 11 42 بدون خودرو

 23 11 یک عدد

 13 32 دو عدد

 2 1  ه خودرو و بیشتر

 نوع شغل

 21 31 توفید  - زلد 

رشاورز  و  – زلد 

 دلمدلر 
11 14 

 34 34 خدماتی- زلد
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 (درصد)خریدار بیمه عمر  
عدم خرید بیمه عمر 

 (درصد)

 12 12 شرر  خصوصی

 1.4 1 شرر  نیمه خصوصی

 13 12 شرر  دوفتی

 یماف  لبزلرها

 12 21 بلندمدت لندلز پسح اب 

 12 14   ام شررت ا

 16 11 لورلق ب ادلر

همانند  هه، ) ایر 

 ...(لرزها  خارجی و 
11 13 

 

 سواد بیمه ای جینتا 
میانگی  . شده ل   در بی  دو گروه مورد برر ی تشان دلده عمر مهیتباوت  ولد ب زلنیم 3جدول  در

نیز ( 4جدول )  t طح  ولد بیمه بی  هر دو گروه تقریاا یه ان ل   و نتایج به د    مده در  زمون 

عمر مشاهده  مهی ولد به میزلن  یادر مق و 4با توجه به جدول . لی  گبته رل نشان دلده و تایید می نماید

تباوت (. 123/1)شود ره بی  میانگی  نظرلت دو گروه در میزلن  ولد بیمه ل  تباوت وجود دلرد  می

ل  در بی  دو گروه نیز حاری لز  ن ل   ره در مباهیم پایه ل  و  موجود در معیارها   ولد بیمه

بیانگر یک نهته ل ا ی و بدی ی  لفاته لی  تباوت ا. شود تباوت مشاهده میها   شنایی با فرلیندها و رویه

 دهد نشان میلختالفات   یل. ها و نحوه دریاف  منافع  ن عدم  گاهی لز ماهی  لی  نوع بیمه نامه! ل  

 ن  فرلیندها و ماهی  لی  نوع بیمه در مورد  و دقیقی ف م روش  لفرلد  ره بیمه عمر نمی خرندره 

  رمتر شنایی  12/1 عمر مهیبخریدلرلن ن ا  به  خرند میر انی ره بیمه عمر نبه طور متو ط  .ندلرند

 ایمزل رلجع بهرمتر  1.12، دلرند یفنخصوص م ایل در   رمتر گاهی  12/1، ل  دلرند هیپا با مباهیم

 . ه تند عمر مطلعها   بیمهل   هیروها   جناه لزرمتر  1.24منافع می دلنند و  و

. دنده ینشان م عمر رل مهینمرلت  طح  ولد ب  یانگیدلر م یتباوت معن 4 و 3ها   جدولدر مجموع، 

 گاهی دلرند،  تر باال عمر مهیره  ولد ب  دلرند ن ا  به لفرلد  رمتر مهیره  ولد ب یانیپا خگو

رمتر  ن ا  به مباهیم لصلی بیمه عمر دلرند ره لی  موضوع بر میزلن تمایل  ن ا به خرید بیمه عمر 

 ن ها   عمر و رویهها   راملی لز فرلیندها  مرتاط با بیمهدرک  ن ا  دیر  یبه نظر م .تاثیرگذلر ل  

گروه   گاهی لز م ایل فنی و منافع بیمه عمر در بی  هر دو  یب  دلر یحال، تباوت معن  یبا ل. ندلرند

 . مشاهده نمی شود
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 های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه بررسی نقش سطح سواد بیمه

 و معیارهای آن در بین دو گروه مورد بررسی عمر مهیسواد ب سطح . 9جدول 
  ولد بیمهها   شاخص میانگی  شاخص ها لنحرل  معیار میانگی  تعدلد  ولد بیمه طح 

ر انی ره بیمه 

عمر خریدلر  

 ررده لند

112 3.131 1.112 

  ل هیپامباهیم  3.113

 یفن گاهی لز م ایل  3.343

 منافع گاهی لز  2.313

 اه هیرو شنایی با  3.212

ر انی ره بیمه 

 عمر خریدلر 

 نهرده لند

241 2.223 1.134 

  ل هیپامباهیم  2.636

 یفن گاهی لز م ایل  3.222

 منافع گاهی لز  2.331

 اه هیرو شنایی با  2.213

 

 (tآزمون )تحلیل سواد بیمه و معیارهای آن  . 1جدول 
معیارها   ولد 

 بیمه
  ماره فوی 

 طح 

 معنادلر 
 t ماره 

 طح 

 معنادلر 

تباوت 

 میانگی 

تایید فرضیه /رد

 لول

 پذیرش  1.122 1.111 1.241 1.311 1.134  ل هیپامباهیم 

 گاهی لز 

 یفنم ایل 
2.631 

1.112 

 
1.313 1.111 1.112 

 رد 

 6.112 منافع گاهی لز 
1.111 

 
1.262 1.133 1.123 

 رد 

 هیرو شنایی با 

 اه
21.431 1.111 2.241 1.114 1.241 

 پذیرش 

 

 پذیرش  1.123 1.114 2.362 1.113 6.213 عمر ولد بیمه 
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 گیری نتیجه

  مردم برل حاتیره ترج نشان دلد  رل در بازلر بیمه  یولقع تحقیق لی   یل به د    مده در جهینت

نظر حائز  لی لز  افتهی  یل.  ن ا دلرد ل  مهیبه  طح  ولد ب یل ا اً ب تگعمر ها   بیمهدر   گذلر هی رما

متمررز رامالً   عولمل یبر ل دیبا بیمه گرلن، بیمه عمرب اود عملهرد   دهد برل می نشانره ل     یلهم

به خصوص در مدلرس و )هر چند با توجه به  طح  موزش م ایل مافی و بیمه ل  در رشور . باشند

مردم، نتایج و تمایل جامعه به  م  و  و  لن ان لقتصاد  و تاثیر عولمل لقتصاد  بر رفتار ( هادلنشگاه

به د    مده و نزدیک بودن میانگی  نظرلت لفرلد چندلن دور لز لنتظار ناود؛ لما، نتایج لی  تحقیق نشان 

همان گونه ره مشخص . دلد عالوه بر بعد لقتصاد ، بعد  موزشی نیز تاثیر ب زلیی بر رفتار لفرلد دلرد

لز تحصیالت دلنشگاهی برخوردلر بودند، رنندگان در لی  تحقیق  ل   با توجه به لی  ره بیشتر شرر 

رنندگان نشان دلد  تر به  طح  ولد بیمه عمر در بی  شرر  نگاه دقیق. تعلق دلشتند لما، به هر دو گروه

تحصیلی، لز ها   ره در هر دو گروه، لفرلد  ره دلرل  مدرک رارشنا ی بودند ن ا  به  ایر گروه

لی  موضوع فزوم توجه م هوفی   موزش عافی به تدریس  ولد  .لند  ولد بیمه ل  رمتر  برخوردلر بوده

 .رشور رل گوشزد می نمایدها   مافی در تمامی دلنشگاه

 ن ا  به  درک محدوددهد ره لحتماالً مردم ما  لز  و  دیگر، نزدیهی نتایج به د    مده نشان می

ها  بیمه  وهشهده بیمه و شرر  موزشی بیشتر  لز  و  پژها   و الزم ل   برنامه ندردل ها  عمر مهیب

شها   برل  لفزلی   طح  گاهی مردم به خصوص دلن   موزلن و دلنشجویان صورت بگیرد تا لی 

 ما نشان دلدمشاهدلت  در مجموع. راه  یابد عمر مهیب میبا مباه یینا شنامیزلن قابل توجه و  یلطالعات

ها و  یژگی شنا ه تند، لما ظاهرلً ن ا  به و عمر مهیب مب وم، و منافع ،با لهدل   ادیمردم تا حد زره 

گرها  مهیب الزم ل   ،لز لی  رو. رمتر م ارت دلرندها  لدلر   ن   ن و فرلیندها  و رویه فنیها   جناه

و ( همانند کخیره ریاضی)فنی ها   در خصوص فرلیندها  لدلر ، جناه یعموم ی گاه  یلدر لفز

 . تالش رنند( بلندمدت لندلز پسهمانند )بزلرها  مافی مزیت ا  بیمه عمر ن ا  به  ایر ل

به  یدگیلن در ر رگ مهیند ره به ت دهیعق  یبر ل مردم دهد نشان میمطافعات  جینتابا توجه به لی  ره 

با ط تماس انق تمامی مهیبها   شرر  الزم ل  . لعتماد ه تند رقابلیغ  م ائل مربوط به خدمات مشتر

فرلیند لرلئه خدمات خودشان رل مورد لرزیابی قرلر دهند، . رنندو مدیری   یرل برر  انیمشتر

عق   لفمللی بی   ره لز ل تاندلردها تر  ازند ومولرد  رل تر و لقتصاد  محصوالت بیمه عمر رل به صرفه
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 های عمر در راستای ارتقاء ضریب نفوذ بیمه ای با رویکرد ترجیح مردم برای خرید بیمه بررسی نقش سطح سواد بیمه

به رل گ ترش دهند و در رنار  ن ها  عمر  بیمهدلمنه پوش   دیبا ن ا  .دنرنو لصالح  ییشنا ا، لند مانده

مردم در مقای ه با ره  دلدنشان برر ی  جهینت. لرلئه دهند طور منا ای لطالعات مورد نیاز مشتریان رل

صر  نظر لز . ها  عمر متصور نی تند بیمهدر   گذلر هی رما  رل برل ی ود بلندمدت  ایر لبزلرها  مافی،

 ،حاتیترج ها  عمر، بیمه یطرلح هنگام دیگرلن با مهی، ب(همانند تورم لدرلک شده)م ایل لقتصاد  

مورد توجه قرلر بدهند تا در مقای ه با  ایر لبزلرها  مافی و  شتریبرل  انیمشتر ، و منافعلنتظارلت

 .ها  عمر دلرل  صرفه لقتصاد  روتاه مدت، میان مدت، و بلندمدت باشند گذلر ، بیمه  رمایه

مدیری  صدل و . صویر و وج ه محصوالت بیمه عمر رل مدیری  نمایندهمچنی ، شررت ا  بیمه باید ت

 و یهپارچهمتمررز  هردیرو. تولند به راه  شک و تردید مشتریان رمک رند شهایات مشتریان می

تولند به  می یه ان و شبا ها   امیپلر ال   برل ییها تالش و لنجام ن ا  به لرتااطات بازلریابی گر مهیب

لز  ی گاه و  طح رمک رند عمرها   بیمهن ا  به  ن ا  دگاهید رییلفرلد و تغ راه  شها  دلن 

درباره  یدرک رافلز ره   ره لفرلد ما نشان دلدل تنااط  بارد؛ زیرلباال عمر رل ها   مهیمحصوالت ب

. رنند گذلر   رمایهعمر ها   رو  بیمه  شتریب هیدهند  رما می حیدلرند ترج عمر مهیب یرل میمباه

قرلر   رل برلعمر ها   بیمه لز شرلیط و مزلیا  لطالعات رافی و شبا  و فقدلن مهیعدم  ولد ب،  یبنابرل

 هاخانولر یماف گذلر   رمایه ماتیلز تصم یشدن به بخش لیتاد اخانولرها ی دیخرگرفت  در  اد 

 . رند می محدود

 های سیاستی توصیه

باشد باورها  فرهنگی مردم  می لیرلن عولمل فرهنگی و لجتماعییهی لز م متری  مولنع رشد بیمه در  -

تاریخی و ها    رچشمه زبان و لدبیات،باورها  فرهنگی و مذهای دی  ل الم ،رویدلد 1لیرلن لز 

حولدث گذشته، شیوه معیش  یا لقتصاد و فضا  جغرلفیایی محیط زندگی مردم ل   بنابرلی  شررت ا  

ها باید محصوالتی رل لرلئه دهند ره بیشتری  تطابق رل با لی  باورها دلشته بیمه پس لز شناخ  لی  باور

 باشد و با ل تقاال مولجه شوند؛

ریز  برل   ینده و فرهنگ روتاه مدت نگر  یهی دیگر لز  لنگار  مردم در مورد برنامه   ل -

تبهر ها  صحیح خانولدگی و  مشهالت فرهنگی تو عه   بیمه عمر ل تضرورت دلرد  موزش

 لندیشیدن برل  بلندمدت  موزش دلده شود؛



 

 116 

ها و رماودها  فرهنگی،  موزشی و لجتماعی در زمینه  ضرورت دلرد در یک روش  همگانی نقص -

بیمه برطر  شود و شناخ  و  گاهی مردم ن ا  به لی  راال  بالرزش لفزلی  یابد ره نیاز مند لقدلمی 

 ل  ؛بلندمدت و برنامه ریز  و زماناند  دقیق 

 بیمه؛ ها   تربی  نیرو  لن انی متخصص در رشته -

مذهای و ها    خنرلنی، رلدیوییها   مختل   موزشی و تالیغی نظیر برنامهها   ل تباده لز شیوه -

 .لجتماعی و  اخ   ریاف ا  تلویزیونی برل  تغییر نگرش مردم

 منابع 

ها   برر ی میزلن توجه به موفبه(. 1324. )ل، علیزلده رنتلوئی، و .م. س ،لمام جمعه، .غ، لحمد  .1

 ال  ،پژوه  در برنامه ریز  در ی ،در ی دوره لبتدلییها    ولد مافی و لقتصاد  در محتول  رتاب
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 انگیزشی مؤثر بر فروش بیمه بر مبنای استراتژی داده بنیادهای  شناسایی محرک
 

بیمه بر مبنای استراتژی های انگیزشی مؤثر بر فروش  شناسایی محرک

 بنیاد  داده
 2 ارل لمینی    1جولد حضور  محمد

 چکیده 

 صنع    م دهنده درصد ها ل   ره نشان ها  تو عه لقتصاد  رشور ضری  نبوک بیمه یهی لز شاخص

نگاهی به  مار و لرقام ضری  نبوک بیمه در رشورمان هر چند . دلخلی رشور ل   ناخافص توفید لز بیمه

لجاار  هنوز لز  ها  غیر لز لفزلی  ضری  طی چند  ال لخیر دلرد لما جذب لفرلد به خرید بیمهنشان 

 (. 1326عاا ی بنی و نظر ،)مشهالت عمده لی  صنع  ل   

ل  غیر لجاار  بپردلزد و هم  ها  هر رشته بیمه هد  لی  تحقیق  ن ل   ره به شنا ایی لنگیزلننده

ها  غیرلجاار  رل شنا ایی رند و در ن ای   ر بر ضری  نبوک لنولع بیمهگ چنی  متغیرها  مؤثر و مدلخله

. رارگیر   ن ا با رمتری  ری ک نارار مد ، لرلیه نماید ل  به منظور به رهنمودهایی به شررت ا  بیمه

ها  ملموس در همه  ره تارنون تحقیقی در رشور صورت نپذیرفته ره به محرک با توجه به  ن

 . لجاار  لز نظر خارگان بپردلزد، لی  تحقیق لز نو ور  و بدع  برخوردلر ل     غیرل ها  بیمه رشته

لنتخاب لی  روش بنا بر دو دفیل بوده ل  ؛ . ل   «بنیاد دلده هینظر»در لی  پژوه ،  ل تباده موردروش 

ومی گر بر ضری  نبوک بیمه ره شرلیط ب ه عولمل موثر و مدلخلهنیزم در، در رشور مدفی  و کلز ی

بنیاد  صورت جامع در نظر گرفته باشد، وجود ندلرد و لز  و  دیگر، روش نظریه دلده رشورمان رل به

منظور لنتخاب نمونه،   به .پردلز  در حوزه شنا ایی عولمل مذرور، مبید ل    از  و نظریه ج   مدل

گیر  گلوفه  نمونه ف در . گیر  قضاوتی و روش گلوفه برفی ل تباده شده ل   لز ترری  روش نمونه

برفی، پس لز مصاحاه با خارگان صنع  بیمه، لز  نان خول ته شد تا لفرلد  ره در مورد تو عه صنع  

طور م تقیم تو ط محقق بر  ره به چند نبرِ نخ   جز بهبنابرلی   ؛نظر ه تند رل معرفی نمایند بیمه صاح 

شده معرفی و  لن و رارشنا ان مصاحاه،  ایری ، تو ط ل تادشدندل اس معیارها  موردنظر لنتخاب 

در لی  روش، . گیر  نظر ، محقق شده ل   گیر  با روش نمونه ربای  نمونه. لند شده دییتا

 (.1331بازرگان،) لشااع بر د و گیر  تا جایی لدلمه پیدل ررد ره مدل به حد  اخ  نمونه

 ولالتی برل  محقق مطرح شده ره به شرح با توجه به هد  و راربرد شیوه دلده بنیاد در لنجام تحقیق، 

 :زیرند

                                                                                                                         
 hozoori@pnu.ac.irعضو هیات علمی دلنشگاه پیام نور، معاون پشتیاانی پژوهشهده بیمه، . 1

 لرشد مدیری  بازرگانی، دلنشگاه ش ید ب شتی رارشنا ی. 2
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ها  بیمه غیر لجاار  تح  تأثیر قرلر دهند  تولنند ضری  نبوک بیمه رل در رشته شرلیط علی ره می -1

 لند؟ ردلم

 لند؟ ل  ره در تاثیر گذلر  بر ضری  نبوک بیمه لز لهمی  برخوردلرند ردلم عولمل زمینه -2

 ؟لند  مینه تاثیر بر ضری  نبوک بیمه ردلمگر در ز متغیرها  مدلخله -3

 ؟چه رلهاردهایی برل  لنگیزش و تحریک ضری  نبوک بیمه قابل توصیه ل   -4

 پیامدها  قابل لنتظار لز لجرل  رلهاردها  فوق چی  ؟  -1

 فائق  مد؟    ابر  ن تولن می چگونه و ؟ ا  توصیه شده ردلمندعولمل بازدلرنده محررمولنع لجرلیی و  -6

پس لز گرد ور  نظرلت خارگان و و لنجام ردگذلر  باز و محور  با ل تباده لز مدل ل ترلوس و 

رنندگان، در قاف  شرلیط علّی،  ها  مطروحه تو ط مشارر  روربی ، مشخص گردید ره مقوفه

مه، لعتماد به مقوفه محور  در لفزلی  ضری  نبوک بی. ه تند   بند طاقهل  قابل  ینهزم  و ل مدلخله

شود ره پیامد  ن لفزلی   ل  می ها  بیمه ل   ره در ن ای  منجر به خرید بیشتر خدمات بیمه شرر 

 . ضری  نبوک بیمه ل  

شرلیط علی شامل ویژگی ا  فرد  و شخصیتی لفرلد نظیر نیازها  رولنی،  طح ری ک پذیر  و 

، طی  در مد  لفرلد جامعه، گذلر  مایه ر گاهی لز شرلیط بیمه و شرلیط لقتصاد  نظیر نرخ  ود 

 . وجود در مدها  جایگزی  و لح اس لمنی  لقتصاد  ل  

گاذلر  بیماه و راار یی     نظیار تاولنگر  ماافی جامعاه، قیما      )ل  دربرگیرنده عولمل مافی  عولمل زمینه

یار  نظ)و عولمال فر یناد    ( نظیر میزلن خصوصی بودن صانع  بیماه  )، عولمل  اختار  (شررت ا  بیمه

گار شاامل عاولملی هام چاون       عولمال مدلخلاه  . ل ا  (   وف  خرید و   وف  دریاف  خادمات بیماه  

نظیار دلدر ای   اان، حمایا  لز     )، عولمال حقاوقی   ...(گرلیی، ولب اتگی ن الی و    نظیر جمع)لجتماعی

مانند رار باا لبزلرهاا  فنااور  لطالعااتی و  ا وف       )عولمل تهنوفوژیهی ( ها  لختیار  ها  بیمه طرح

شاامل گروه اا    )و عولمال تالیغااتی   ( پردلخ  لفهترونیهی و دریاف  خدمات به صورت لفهترونیهی

 .  ل  ( ها  ملی و محلی مرجع و ر انه

در ن ای  رلهاردهایی برل  تحریک و لفزلی  ضری  نبوک بیمه قابل توصیه ل   ره شامل 

، لورلق ب ادلر بیمه، (ها  جذلب فروش ل  و مدل نظیر فروش نقطه)هایی برل  فروش بیشتر بیمه  نو ور 

شرلیط روز بازلر با  نامه بیمهنامه به صورت لعتاار  و لرلیه  گذلر، لرلیه بیمه باندفینگ، مانیتورینگ بیمه

 .ل  

ها  لی  پژوه  برل  مدیرلن لجرلیی  ن ل   ره لز مانا  فروش خود رل بر ل اس  لز جمله توصیه
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ها و  موزش و پرورش  ها  تالیغی و ر انه لبزلر. تنظیم نمایند( نقطه فروش)نیازها  مورد توجه  خریدلر 

. ل  ب یار مبید خولهد بود لی  دلن  بیمهدر مورد شناخ  بیمه و لفز از   و دلنشگاه ا برل   فرهنگ

ها  لعتاار  و نظایر  ن نیز لمهان  نامه لز  و  دیگر، لبتهارلت فروش نظیر لورلق ب ادلر، باندفینگ، بیمه

 .  ازد ل  رل فرلهم می د تر ی طاقات بیشتر  لز جامعه به خدمات بیمه

ها  لنگیزشی، رویهرد دلده بنیاد، نو ور  فروش بیمه،  ضری  نبوک بیمه، محرک :کلیدی واژگان

 .لعتماد منجر به خرید
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  مقدمه 

بیشتر  رخ دلده و لحتمال بروز خطر و ها   یابد دگرگونی می هر چه ره زندگی در عصر جدید، تو عه

تولن گب  با تو عه تمدن، نیاز لفرلد  می لز لی  رو،. شود می در نتیجه لحتمال   ی  دیدن لن ان ا بیشتر

 شود و نق  بیمه در تامی   ینده لفرلد و لیجاد  رلم  خاطر در  حاد جامعه، لفزلی  می به بیمه بیشتر

تولن  ن رل یهی لز عولمل د تیابی به  می به دفیل نقشی ره بیمه در راه  ری ک لفرلد دلرد،. یابد می

بیمه یک روش مقابله با خطر و پا خی به شرلیط . به شمار  ورد تو عه لقتصاد ، لجتماعی و رفاه بشر 

ها  با توجه به  ن ره بیمه به راه  مخاطرلتی ره هر فرد در جامعه با  ن. نامطمه  و پر مخاطره ل  

تولن نق  بیمه رل فرلتر لز تاثیر  ن بر فرد مح وب ررد وتاثیرلت  ن بر رل جامعه نیز  می مولجه ل  ،

 (.  1322صرت نژلد و همهارلن، ن) شهار ل   

عالوه بر بیمه،  ازمان ایی نیز ه تند ره دغدغه خاطرشان، لیجاد  رلم  و راه  مخاطرلت در زندگی 

 دهد برل  لی   ازمان ا نیز مبید ولقع می تولن گب  ره خدماتی ره بیمه لرلیه می لز لی  رو. لفرلد ل  

ن ادها  عمومی راه  ها   شود ره بخشی لز هزینه می باعثل   بنابرلی  تو عه خدمات بیمه. شود می

تولن گب  ره  می در ولقع، با توجه به راررردها  صنع  بیمه،. یابد یا مشهالت لی  ن ادها رمتر شود

 .لفرلد جامعه لز نظر کهنی و رولنی به  رلم  بیشتر  د   خولهند یاف 

 لی  در بقا برل  ره ل   ررده ولدلر رل بیمهها   شرر  بیمه، صنع  رقابتی شرلیطلز  و  دیگر، 

به محض رقابتی شدن بازلرها در د تیابی به  .بیاورند رو بیشتر مشتریان چه هر جذب به صنع ،

در عوض لینهه  مشتریان لمروزه،. مشتریان، نیاز به لرتقا بازلریابی در ر   و رارها  شهار شده ل  

پردلزند  می  نان هدلی  به رنند، بپذیرند،  می ه  ن ا لرلیهب ،گان خدمات بیمهرنندلرلیه  هر خدمتی رل ره

 رنند و  نان رل ولدلر می تحمیلل   خود رل به لرلیه دهندگان خدمات بیمهها   و در ولقع خول ته

 نیاز باید ها ازمانلز لی  رو ل   ره . خولهد می  ازند ره خدماتی رل لرلیه رنند ره مشتر  می

 (. 1313ر تمی، ) .و خول ته هایشان رل لز  نان جویا شوند بشنا ند رل خود مشتریان

تولن گب  ره رشور لیرلن لز  می لز جان  دیگر، با نگاهی به  مار و لرقام ضری  نبوک بیمه در ج ان

در لرتااط با بیمه برخوردلر ل   و مولنعی در زمینه محرر ا  لنگیزشی لفرلد به ل   مشهالت عدیده

متو ط . د دلرد ره در مقای ه با متو ط لرقام ج انی، میزلن ضری  نبوک  ن رم ل  خرید بیمه وجو

در حافی . ل   23/6برلبر با  2116 ال بوده و در  1/6برلبر با  2112ج ان در  ال  ضری  نبوک بیمه در

به . بوده ل   2/2برلبر با  1321بوده و در  ال  36/1لی  ضری  برلبر با  1321ره در لیرلن در  ال 

شود ره فرهنگ خرید بیمه در رشورمان به صورتی نی   ره ضری  نبوک  ن رل به  می روشنی مالحظه
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باید توجه دلش  ره با مرور بر  مار ضری  نبوک بیمه در رشورها  تو عه . حد متو ط ج ان بر اند

امعه لز خدمات بیمه یابد میزلن ل تباده لفرلد  ن ج می شود ره هر قدر یک جامعه تو عه می یافته مشاهده

متعدد ، به ها   تولن گب  با توجه به  ن ره رشور لیرلن در زمینه می لز لی  رو. یابد می ل ، نیز لفزلی 

 و  تو عه گام بردلشته ل  ، ضرورت دلرد ره میزلن ضری  نبوک بیمه نیز به تنا   با میزلن تو عه 

 . مورد لنتظار، لفزلی  یابد

غیر ل   رشته بیمهها   هد  لی  تحقیق  ن ل   ره ضم  شنا ایی لنگیزلنندهبا توجه به نهات باال، 

غیر لجاار  رل شنا ایی رند ها   لجاار ، شرلیط علّی و متغیرها  مدلخله گر بر ضری  نبوک لنولع بیمه

به منظور به رارگیر   ن ا با رمتری  ری ک نارار مد ، ل   و در ن ای  رهنمودهایی به شررت ا  بیمه

 .لرلیه نماید

ها   با توجه به  ن ره تارنون تحقیقی در رشور صورت نپذیرفته ره به محرر ا  ملموس در همه رشته

 .غیر لجاار  لز نظر خارگان بپردلزد، لی  تحقیق لز نو ور  و بدلع  برخوردلر ل  ل   بیمه

نولن شرلیط علّی وچه ره پژوه  حاضر قصد پا خ به  ن رل دلرد  ن ل   ره چه عولملی به عل   م افه

متغیرهایی بعنولن مدلخله گر بر ضری  نبوک بیمه غیر لجاار  قابل شنا ایی ه تند؟ و چه رلهاردهایی 

 برل  ب اود ضری  نبوک بیمه پیشن اد و محرر ا  لنگیزشی مربوطه ردلم لند؟ 

 ادبیات موضوعی 
هرد صنع  بیمه در بازلرها  ج انی با توجه به لهمی  روز لفزون بیمه در رشد و توصعه لقتصاد ، عمل

ها   شود و برل   نج  تو عه یافتگی صنع  بیمه، شاخص می به صورت م تمر و منظم لرزیابی

ضری  . روند می  رلنه لز م م تری   ن ا به شمار بیمه حقمتعدد  تعری  شده ره ضری  نبوک بیمه و 

 ید ناخافص دلخلی  ن رشور رل نشانتوفید  یک رشور به توف بیمه حقنبوک بیمه به صورت رالن، 

 رلنه  بیمه حقلز  و  دیگر نیز . تو عه لقتصاد  رشورها ل  ها   دهد و در ولقع یهی لز شاخص می

دهد ره  می شود و نشان می دریافتی یک رشور به جمعی   ن تعری  بیمه حقنیز به صورت ن ا  رل 

رنند  می زندگی و ر   و رار خود ل تبادهبرل  ل   مردم یک جامعه تا چه لندلزه لز خدمات بیمه

 (.  1321میرزلیی و همهارلن، )

و در نتیجه ب اود دو شاخص فوق، موثر ل   یهی لز شرلیطی ره در لفزلی  میزلن ل تباده لز خدمات بیمه

شولهد نشان دلده ل   ره رقاب  موج  لرتقا  . ل   لیجاد شرلیط رقابتی در بازلر بیمه ل  

لیجاد مطلوبی  برل  خریدلرلن لی  خدمات و در نتیجه لیجاد حس خوشایند در  نان لز و  گیر  تصمیم

شود  می وجود شرلیط رقابتی باعث تو عه و رشد صنایع(. 1332حنیبه زلده، )شود می فرلیند خریدشان
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و تولند به لفزلی  حقیقی  طح رفاه  میتر  ره لز طریق توفید، لجرت و پادلش بیشتر و لشتغال باثاات

 (.2111 وفیرو و را تانون، ) عادت جامعه رمک رند

دهد ره با گذش  بی  لز هبتاد  ال لز  ابقه صنع  بیمه در  می نگاهی به صنع  بیمه در لیرلن نشان

رشور، هنوز لی  صنع  رشد مطلوبی پیدل نهرده و لز  و  دیگر در میان جامعه نیز فرهنگ ل تباده لز 

بر در مد در رل رشور و هم چنی   بیمه حقوع لز طریق مقای ه روند لی  موض. بیمه رلیج نشده ل  

 .شود می ج انی دلرد مشخص بیمه حق  می ره لیرلن در میزلن 

بر ل اس مطافعات، لیرلن لز فحاظ میزلن ل تباده لز خدمات بیمه یهی لز رشورها  عق  مانده ج ان به 

در حافی ره لی  ضری  در رشورها  تو عه  درصد ل   2.2ضری  نبوک بیمه در لیرلن )رود می شمار

با توجه به شرلیط رقابتی صنع  بیمه و شرلیطی ره رشور لیرلن لز نظر (. ر د می درصد نیز 11یافته به 

لقتصاد  نظیر تورم، بیهار ، رشد جمعی ، راه  در مدها  لرز  و تحوالت محیط صنعتی و 

 (. 1324ودیعی و همهارلن، )لی  لندلزه م جور باشد بازرگانی دلرد دور لز لنتظار نی   لی  صنع ، به

 عوامل موثر بر ضریب نفوذ بیمه

لز نظر د ته بند  رالن، عولملی ره بر ضری  نبوک بیمه در جولمع مختل ، تاثیر دلرند به شرح عولمل 

 :زیر ه تند

لختال  رشورهایی ره ضری  نبوک بیمه در  ن ا پایی  ل   عمدتا شاهد : عولمل  اختار  -لف 

 مختل  جامعه ه تند و توزیع ناعادالنه منابع و ثروت در لی  جولمع، باعثها   طاقاتی باال بی  دهک

ب یار پایی  باشد و در مجموع، در مد لفرلد فقط  لندلز پسجامعه تولن ها   شود در ب یار  لز بخ  می

عامل .  ولهند دلش شود و تولن مافی رافی برل  خرید بیمه نخ می صر  ضروریات زندگی  ن ا

ل   ره در مورد ل   گردد، لنحصار خدمات بیمه می دیگر  ره به  اختار جولمع رمتر تو عه یافته باز

شود شاهد رقاب  ب یار  می بیمه ل   ره باعثها   رشور لیرلن،   م باال  دوف  لز مافهی  شرر 

ل   بیمهها   و و ع  فعافی ها  باشیم ره در مجموع  ا  تو عه شرر ل   بیمهها   لندری بی  شرر 

 (.1321ح   زلده و راظم نژلد، )لشد می در رشور لیرلن پایی 

عولملی نظیر نرخ تورم باال، نرخ لشتغال پایی  و  طح پایی  در مد لرثری  لفرلد : عولمل لقتصاد  -ب

 و  دیگر نیز  لز. شوند توجه مردم بیشتر معطو  به نیازها  لوفیه و ضرور  خود باشد می جامعه باعث

شود ره قابلی  رقابی  بی  بیمه و  ایر  می بیمه ل ، عولمل لقتصاد  باعثها   در برخی لز شاخه

باشد ره لفرلد جامعه تمایل رمتر  ن ا  به بیمه دلشته ل   به گونه گذلر   رمایهها   فعافی 

 (همان)باشند
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فرهنگی در جامعه لیرلن نظیر تقدیرگرلیی، ها   لز موفبهل   د ته:عولمل فرهنگی و لجتماعی  -پ

، ری ک گریز  پایی  لفرلد، عدم توجه به برنامه ریز  بلند گذلر   رمایهدیدگاه روتاه مدت ن ا  به 

 مدت، عدم لحتیاط در زندگی، عدم درک مب وم ولقعی بیمه و دلشت  دلن   طحی لز بیمه باعث

همچنی  صنع  بیمه تالش چندلنی برل  یافت  . ایی  باشدشوند ره تمایل لفرلد به خرید بیمه ب یار پ می

نهرده و عمال فرهنگ مردم در رشور ل   رننده به ل تباده لز خدمات بیمه فرهنگی تشویقها   موفبه

 . لیرلن، جایگاهی برل  بیمه در زندگی لجتماعی لفرلد به وجود نیاورده ل  

در عملهرد هایی  مل نیز ه تند ره به را تیلز عولل   د ته: بیمهها   عولمل مربوط به شرر -ت

تولن به ضع  در شاهه تخصصی فروش تو ط  می گردند ره لز  ن جمله می بیمه بازها   شرر 

ها  بازلریابی و نگاه تخصصی ندلشت  به  ن، مانور لندک شرر ها   ها، علمی ناودن فعافی  نمایندگی

نوی  ها   و ندلشت  توجه به شیوهل   بیمهها   گذلر  لنولع بیمه، تالیغات ضعی  شرر  در قیم 

 (.1321ح   زلده و راظم نژلد، )جذب و حبظ مشتریان لشاره ررد

د    مده در یک رشور در  ه بعد لصلی  بهها   لی  شاخص میانگی  موفقی : تو عه لن انی -ث

 دلقل زندگی رل لندلزه، د تیابی به دلن  و ل تاندلردها  ح(یعنی زندگی طوالنی و  افم)تو عه لن انی

لگر با رشد لقتصاد  در یک رشور، شاخص تو عه لن انی نیز روند صعود  دلشته باشد، . گیرد می

زیرل لز یک  و، رشد لقتصاد   ا  لفزلی  ماادالت و ترقی . شاهد پیشرف  مضاع  بیمه خولهیم بود

لرتقاء تو عه لن انی به درک شود و لز  و  دیگر،  میها  گذلر   رمایه طح زندگی لفرلد و تو عه 

شود ره هر دو عامل مذرور، به گ ترش  می ضرورت بیمه و لحتمال ل تباده بیشتر لز خدمات بیمه منجر

 (. 1321عادفی و جرجرزلده، .)دهند می ضری  نبوک بیمه رمک

 های انگیزشی محرک

 ید منظور  ن د ته لز  می لنگیزشی موثر بر ضری  نبوک بیمه به میانها   هنگامی ره  خ  لز محرک

عولمل موثر بر لفزلی  ضری  نبوک بیمه ه تند ره در لختیار بازلریابان بوده و لز  و  دیگر تاثیر مثاتی 

تولنند باعث تشویق  می عاارت دیگر، عولملی ره در حاف  رالن،   به. بر لفزلی  ضری  مذرور دلرند

لنگیزشی شامل ها   در  طح خرد، محرک. شوندلفرلد جامعه به ل تباده لز لنولع خدمات صنع  بیمه 

تولن تحریک  ن ا رل دلشته باشند و لز  و  دیگر، با لعمال ل   بیمهها   شوند ره شرر  می عولملی

 .خود ترغی  نمایندل   بتولنند مشتریان جدید رل ن ا  به خرید خدمات بیمهها  گونه محرک لی 

تولن عولمل زیر رل به عنولن  می ر بر ضری  نبوک بیمه،لنگیزشی موثها   با لی  نگاه ن ا  به محرک

 :لنگیزشی موثر به شمار  وردها   محرک
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ره مشتریان لز خدمات لرلئه شده در صنع  بیمه رشور و  در صورتی: ریبی  خدمات -لف 

لرلئه رننده لی  خدمات، ریبی  متنا ای رل لدرلک رنند، تمایل بیشتر  به ل تباده لز ها   شرر 

 ویژه در رشور لیرلن ره در صنایع لنحصار ، ریبی  راه  قابل توج ی به. خدمات خولهند دلش 

 (.1326جالفی و منصور ، ) .یابد می

یک ها   هنگامی ره مشتریان بافبعل لز خدماتی ره تو ط شرر : مند  مشتریان بافبعل رضای -ب

یان بافقوه و تمایل به خرید خدمات شود، رضای  دلشته باشند باعث جل  توجه مشتر می صنع  لرلئه

 (.2111دومان و ماتیال، ) شود می  ن صنع 

ها   لندلزه ره مشتریان خدمات بیمه لرزش بیشتر  لز خدمات شرر  هر: شده لرزش لدرلک -پ

و هم چنی  توصیه به دیگرلن ل   به د    ورند، تمایل بیشتر  به خرید مجدد خدمات بیمهل   بیمه

 (.2112هو و همهارلن، ) دلش  ج   خرید خولهند

ر  یا ره لرتااط مثاتی بی  تصویر کهنی مخاطاان لز یک شرلند  نشان دلدهها  پژوه : تصویر مثا  -ت

وجود دلرد و همچنی  تصویر مثا  ( مله تمایل به خرید خدمات  ن شه لز ج)برند و تمایالت رفتار 

 (.1326جالفی و منصور ، ) مشتر  ل  لز خدمات یک شرر ، عاملی تاثیرگذلر بر وفادلر  

بازلریابی لز طریق تالیغات شباهی یا دهان به دهان، به معنی لنتقال (: تالیغات شباهی) توصیه دیگرلن-ث

 نتی و مر وم ها   د جامعه بدون ل تباده لز ر انهعات درباره یک شرر  در میان لفرلو لنتشار لطال

ل   تالیغات توصیه: شود می د ته لز تالیغات به دو د ته تق یملی  لز ( 2111توماس و همهارلن، ) ل  

تولند در لثر تجربه مثا  لز شررتی، منجر به ترغی  دیگرلن به  می نوع مثا  لی  تالیغات. مثا  و منبی

خرید محصوالت یا خدمات  ن شرر  شود و نوع منبی  ن، باعث ب ط تجربه نیابتی فرد به لطرلفیان و 

تولن گب  ره  می بنابرلی (. 2111فی و همهارلن، ) گردد می خرید لز  ن شرر   شنایان به عدم

صورت ب یار  تولند به می ل ، لفرلد در مورد تجربه ل تباده لز خدمات بیمه( شباهی) ل  تالیغات توصیه

 (.1324دلور  و همهارلن، )قو  باعث ترغی  مشتریان جدید به خرید لی  خدمات یا بافعهس شود

 پیشینه تحقیق  

ب یار  در مورد عولمل موثر بر لفزلی  ضری  نبوک بیمه صورت پذیرفته ره در مجموع، ها   پژوه 

حاری لز تاثیر ( ها درمورد شرر )و در  طح خرد ( در مورد رشورها)در  طح رالن ها  لی  پژوه 

 .ه شده ل  لدبیات موضوعی، به  ن ا نیز لشار عولملی ه تند ره در

در پژوهشی تح  عنولن برر ی متغیرها  رالن و شاخص تو عه لن انی بر ( 1321)جرجرزلده عادفی و

ضری  نبوک بیمه به تاثیر عولمل لقتصاد  شامل نرخ بیهار ، نرخ تورم، رشد توفید ناخافص دلخلی بر 
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لز  لیشان با ل تباده .لند پردلخته 2112تا  2113رشور دربازه زمانی  23ضری  نبوک بیمه در مورد 

پانل نشان دلدند ره لز میان متغیرها  فوق، شاخص تو عه لن انی و رشد توفید ناخافص دلخلی ها   دلده

 .تاثیر معنادلر  بر ضری  نبوک بیمه دلرند

با عنولن تاثیر متقابل تو عه مافی و  زلد  لقتصاد  بر ضری  ل   در مقافه( 1321)شاه  باد  و همهارلن

 2111ها   خ  ناموفق در تو عه صنع  بیمه به برر ی پانزده رشور در  النبوک بیمه در رشورها  منت

لندلزه : پانل و روش گشتاورها  تعمیم یافته لز میان متغیرها ها   پردلختند و با ل تباده دلده 2114تا 

دوف ،  اختار قانونی لمنی   و حقوق مافهی ، شاخص رل، د تر ی به پول  افم،  زلد  تجارت 

 زلد  لقتصاد  بر ضری  ها   ررلت نشان دلدند ره لثر متقابل تو عه مافی و رلیه شاخصخارجی و مق

هم چنی  لثر لنبرلد  تو عه مافی و شاخص  زلد  لقتصاد  رل، مثا  . نبوک بیمه مثا  و معنادلر ل  

همچنی  . ل  و معنادلر بوده، لما تاثیر لنبرلد   ن ا بر ضری  نبوک بیمه ن ا  به لثر متقابل  ن ا رمتر 

لثر متغیرها  رنترل شامل در مد  رلنه،  رمایه لن انی و درجه ش رنشینی بر ضری  نبوک بیمه در 

 (.  1321شاه  باد  و همهارلن، )رشورها  منتخ  مثا  بوده و لثر نرخ بیهار  و تورم منبی بوده ل  

یشارد فروش در رل تا  موثر پها   در پژوهشی با عنولن شنا ایی شیوه( 1324)ودیعی و همهارلن

م هوفی  در شرر    امی بیمه لیرلن به لرزیابی نظر رارشنا ان بیمه لیرلن و ها   لفزلی  فروش بیمه

لیشنا در تحقیق خود نشان دلدند ره در شرلیط بازلر بیمه در .  ن در ش ر ت رلن پردلختندها   نمایندگی

در صورتی ره . پیشارد فروش صورت نمی گیردرشور، ل تباده چندلن قابل توج ی لز لبزلرها  

م هوفی  ها   بازلریابی و به ویژه لبزلرها  پیشارد  برل  تو عه ل تباده لز بیمهها   لز شیوهها  شرر 

 . ل تباده نمایند تاثیر معنادلر  بر خرید مشتریان بافقوه خولهند دلش 

و تمررز در صنع  بیمه و تعیی  در پژوهشی به عنولن برر ی رقاب  ( 1326)عاا ی بنی و نظر 

و  1322تا  1332بیمه رشور رل در طول  اف ا  ها   مافی شرر ها   رقابتی منای ، دلدهها   ل ترلتز 

 نان در مقافه خود نشان دلدند ره . به ویژه  ه شاخص مربوط به رقاب  و تمررز رل گرد ور  رردند

ر  ه شاخص را ته شده و بازلر لز  اختار در صنع  بیمه، لز میزلن ه از   پس لز  غاز خصوصی

همچنی  با توجه به دو . لنحصار  با یک بنگاه م لط، به  اختار لنحصار چند جاناه  خ  ر یده ل  

نقطه مرجع ل ترلتژیک، میزلن رقاب  و توجه به بازلر فعلی یا جدید مشخص شد ره مرحله عمر صنع  

بر لی  ل اس، شرلیط رقابتی ضعیبی ره بر بازلر بیمه لیرلن . بیمه در لیرلن، در مرحله معرفی قرلر دلرد

حارم شده باعث عدم رشد لی  صنع  و در نتیجه عق  ماندگی لیرلن در میان رشورها  ج ان شده 

 .     ل  
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 سوالهای پژوهش

در لنجام تحقیق،  ولالتی برل  محقق مطرح شده ره به شرح  دلده بنیادبا توجه به هد  و راربرد شیوه 

 :زیرند

بیمه غیر لجاار  تح  تاثیر قرلر دهند ها   تولنند ضری  نبوک بیمه رل در رشته می شرلیط علّی ره-1

 ردلم لند؟

 ره در تاثیر گذلر  بر ضری  نبوک بیمه لز لهمی  برخوردلرند ردلم لند؟ل   عولمل زمینه-2

 ؟لند  مدلخله گر در زمینه تاثیر بر ضری  نبوک بیمه ردلم متغیرها -3

 ؟چه رلهاردهایی برل  لنگیزش و تحریک ضری  نبوک بیمه قابل توصیه ل  -4

 پیامدها  قابل لنتظار لز لجرل  رلهاردها  فوق چی  ؟ -1

 فائق  مد؟    ابر  ن تولن می چگونه و ؟ ا  توصیه شده ردلمندعولمل بازدلرنده محررمولنع لجرلیی و -6

 شناسی پژوهش روش

رویهرد، ل تقرلیی ل   و  نظر لزلی  روش . ل   «بنیاد دلده هینظر»در لی  پژوه ،  ل تباده موردروش 

مباهیم، : لی  ل ترلتژ  بر  ه عنصر. ردیگ یمشهل  ها دلدهبر ل اس  ن، نظریه، لز مباهیم حاصل لز 

  ره لز ل هینظربنیان دلرد، ن ا  به  ها دلدهلی  نظریه بر  ره لز نجا. ل تولر ل   ها هیقضو  ها مقوفه

؛ زیرل با موقعی  تنا   دهد یم، تایی  ب تر  لرلیه شود یمنظریات موجود لقتااس و یا تطایق دلده 

گونه  برل  لنجام لی (. 1333 ،فرد، ح  ؛ لفولنی،  ید م د ؛  کر، عادل دلنایی) تر  دلرد بی 

 2ره به نام ل ترولس و روربی  1مند رهیاف  نظام: لز لند عاارتدلرد ره  ه طرح وجود  ها پژوه 

 بنا شده (1222) 4ها  گال ر ره بر ل اس  موزه 3؛ رهیاف  پیدلیشی یا ظ ور شود یمشناخته ( 1223)

ها  ریبی در لی  پژوه   دلده. لرلیه گردیده ل  ( 2111) 6ره تو ط چارمز 1؛ و رهیاف   اخ ل  

 .مند پیشن اد  ل ترلوس و روربی  تحلیل شده ل   رهیاف  نظامبر مانا  

 

                                                                                                                         
1. Systematic 

2. Strauss and Corbin 

3. Emergent 

4. Glaser 

5. Constructivist 

6. Charmaz 
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 یریگ نمونه

 گیر  نمونهی نوع نظر ، گیر  نمونه. ل تباده شده ل   1نظر   ریگ نمونهلز روش  پژوه   یل در

 موضوع درباره لفرلد  یتر  گاه دلن ِ و نظرلت لز گیر  ب ره با رند یم ی ع پژوهشگر ره ل   هدفمند

 گیر  نمونه نوع ،گرید  عاارت  به. بپردلزد موردنظر دهیپد و دلدیرو یموشهاف و ولراو  به ،پژوه 

 (. 21: 1313بازرگان، ) ل   یقضاوت و تعمد  بلهه ،  ین یتصادف

 .لرلیه شده ل   1مشخصات ولحدها  مشارر  رننده در جدول 
 

 مشخصات نمونه .8 جدول
 تحصیالت تعداد گذاری بیمه نوع ارتباط با موضوع سیاست

 دلنشیار/ درترل با رتاه ل تادیار 1 ی دلنشگاهعلم  هیاتعضو 

ها     مختل  در شرر ها حوزهمعاون  /مدیر

 بیمه
 درتر  -لرشد رارشنا ی 3

 درتر / لرشد رارشنا ی 3 ها  بیمه و  ازمان بیمه مررز  مشاور شرر 

 درتر / لرشد  رارشنا ی 2 محقق حوزه بیمه

 رارشناس لرشد 3 دوفتی بیمه ل ها    ازمانمدیرلن 

 درتر / لرشد  رارشنا ی 2 ها  بیمه مدیره شرر  عضو هیات

  13 جمع

 

در . گیر  قضاوتی و روش گلوفه برفی ل تباده شده ل   منظور لنتخاب نمونه، لز ترری  روش نمونه  به

گیر  گلوفه برفی، پس لز مصاحاه با خارگان صنع  بیمه، لز  نان خول ته شد تا لفرلد  ره در  نمونه ف 

طور م تقیم  ره به چند نبرِ نخ   جز بهبنابرلی   ؛نظر ه تند رل معرفی نمایند مورد صنع  بیمه صاح 

رارشنا ان ،  ایری ، تو ط ل تادلن و شدندتو ط محقق بر ل اس معیارها  موردنظر لنتخاب 

در . گیر  نظر ، محقق شده ل   گیر  با روش نمونه ربای  نمونه. لند شده دییتاشده معرفی و  مصاحاه

ره لز  هرچندگیر  تا جایی لدلمه پیدل ررد ره مدل به حد  اخ  و لشااع ر ید،  لی  روش، نمونه

 .هجده مصاحاه لنجام شد مجموع درمصاحاه پانزدهم به لشااع ر یدیم لما 

 .کرر شده ل   2رنندگان به تبهیک هر فرد در جدول  یژگی ا  مشارر و

 

                                                                                                                         
1.Theoretical Sampling 
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 مشخصات انفرادی واحدهای نمونه .1 جدول

 سن شماره

تجر

به 

 کاری

 تعداد کدهای یافته شده تحصیالت
تعداد 

 مفاهیم

 4 12 رارشنا ی لرشد 21 13 1

 1 11 رارشنا ی لرشد 12 41 2

 3 1 درتر  21 11 3

 1 14 درتر  13 43 4

 12 23 رارشنا ی لرشد 13 46 1

 6 11 درتر  11 41 6

 3 3 رارشنا ی لرشد 11 42 1

 1 2 درتر  14 32 3

 1 6 درتر  24 41 2

 1 16 رارشنا ی لرشد 13 33 11

 11 12 رارشنا ی لرشد 11 42 11

 1 1 رارشنا ی لرشد 14 41 12

 3 21 درتر  22 11 13

 3 11 درتر  11 46 14

 1 11 رارشنا ی لرشد 14 36 11

 2 6 رارشنا ی لرشد 23 42 16

 1 4 درتر  13 43 11

 1 12 رارشنا ی لرشد 16 41 13

 

 مدل یطراح و ها داده لیوتحل هیتجز

 کدگذاری باز

  عمیق ها مصاحاه  ریبی مانند ها دلده ور     جمعها روشدر لی  پژوه  با ل تباده لز لنولع 

ها بر   ور  دلده به جمع...  اختارمند، برر ی تجربیات رشورها  دیگر، مطافعه ل ناد و مقاالت و نیمه

، ها دلده لیوتحل  هیتجزیافته برل   با توجه به طرح نظام. گیر  نظر  پردلختیم ل اس منطقِ حارم بر نمونه

و ردگذلر  بر ل اس  1ردگذلر  زنده، لز ها مصاحاهلبتدل با تحلیل محتول  متون و مهتوب رردن 

                                                                                                                         
1. In vivo Coding 
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و با ترری  و  شده  ل تخرلجی لز ردها ف ر تدر لی  مرحله، . لیم ل تباده نموده 1شنا ی   جامعهها  ازه

 . مباهیم لوفیه شهل گرف  هممرتاط رردن ردها به 

ی به در مقوالت و خرده مقوالت برل  د تیاب شده ل تخرلجطور خالصه لصطالحات نظر    در زیر به

بند  و  ره مباهیم ل تنتاج شده، طاقه رند یمگیر  نظر  لیجاب  منطق نمونه. مدل مطرح شده ل  

 ور     دیگر  جمعها دلده، ها مقوفهی شده و در صورت بر ورده نشدن معیار لشااع نظر  ده  ازمان

جربیات و  ایر مصاحاه و برر ی م تندلت و ت 13رد لز  321در لی  مرحله  مجموع در. شوندو تحلیل 

 دربند  ردها  مشابه، تعدلد  مب وم ل تخرلج شده و  با مقای ه و طاقه. منابع، ل تخرلج شده ل  

 .مقوفه منبک شد 41بند  مباهیم مشابه  لز طریق طاقه  ین ا

بردلر  نیز تو ط پژوهشگر صورت گرفته ل   ره به تجزیه و تحلیل  عالوه بر ردگذلر ، یاددلش 

. رنند د تیابی به مدل رمک می ها  لصلی و  از  لیده ها، توضیح و شبا  م رردن فعافی ها، منظ یافته

لند و در ن ای  برل  ل تخرلج مباهیم و نظریه مورد  هایی ره ردگذلر  شده کیالً برخی لز نقل قول

 .تلند کرر شده لس ل تباده قرلر گرفته

رند ره  ها رل ولدلر می بروز حولدث در  ینده  نها ن ا  به  ینده  گاهی ندلرند، بیم لز  چون لن ان -
 (6مصاحاه شماره . )شود ره به بیمه رو   ورند ها  مافی لحتمافی رل راه  بدهند و لی  باعث می زیان
د ره برل  خودشان هم پیر  و رن  توجه ه تند و فهر نمی مردم جامعه ما ن ا  به  ینده بلندمدت بی -

 (13ماره مصاحاه ش. )ر وف  وجود دلرد
شان رل برطر  رنند و به  تولنند نیازها  روزمره وقتی  طح در مد مردم خیلی پایی  باشد فقط می -

 (1مصاحاه شماره . )تولنند توجه رنند ری ک خود در  ینده نمی
 ید و مشتر   پذیرد، رقابتی به وجود نمی ها صورت نمی ل  تو ط شرر  چون قیم  خدمات بیمه -

 (1مصاحاه شماره . )بیند می لول لز همه   ی 
هایی شود ره  خانه تولند باعث رلیزنی با وزلرت برل  معرفی بیمه می ها  رولبط عمومی فعافی  -

 (2مصاحاه شماره . )متصد   موزش به جامعه ه تند
گذلر  و ل ترلتژ  د   مدیرلن جدید رل   از  رنیم باید  یا   لگر بخولهیم برل  بیمه فرهنگ -

 (11مصاحاه شماره .)باندد از   ر در برنامه فرهنگبرل  تغیی
 (13مصاحاه .)بازلریابی نوی  باید ل تباده شودها   بازلر پ ند شوند و لز روشل   باید خدمات بیمه -

                                                                                                                         
1. Sociological Constructs 
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مصاحاه .)ترریای موبایلی، طور  تعری  شوند ره جاکبه دلشته باشندها   مانند ب تهل   خدمات بیمه -

3) 

ها   فروشندگان بیمه باید تارید رنند ره لخالقیات رل رعای  رنند و به مشتر  وعدهبه ها  نمایندگی -

 (3مصاحاه شماره .)دروغی  ندهند

تا برند  در صنع  بیمه نااشد، مشتر  . تالیغاتی باید برند شرر  به خوبی معرفی شودها   در رمپی  -

 (11مصاحاه شماره )هم ل تقاال نمی رند

نااشد ره فروش بیمه لمر  ب یار تخصصی و پیچیده به ل   تر رنیم و به گونه ادهفروش بیمه رل باید  -

 (3مصاحاه شماره )شمار رود  

 موزشی بیمه رل ها   تولنند برنامه شوند و نمی می در بیمه مررز  مدیرلن به رلحتی و  ریع عوض -

 (12مصاحاه شماره ) تحقق بخشند
 

 کدگذاری محوری

  ردگذلر  محور ، بر ل اس لفگو  رلی ره به نام پارلدلیم شناخته شده ل  ، بی   در مرحله

  بر لی  ل اس، مقوفه محور  تعیی  و  پس  ایر مقوالت به. رلبطه برقرلر شد  مده  د    بهمقوالت 

مدل  1ره در شهل شما .شود عنولن مقوفه فرعی با عناوی  مختل  مدل پارلدلیم به  ن لرتااط دلده می

  ها مقوفهدر کیل نیز به برر ی شده لز ردگذلر  محور  لرلیه گردیده ل   ره  پارلدلیمی ل تخرلج

 .میپردلز یمزیرمجموعه  ن 
 

 8یعلّشرایط 
و منجر به بروز  رنند یم  مرتاط با پدیده رل خلق ها  یموقععلل لیجاد پدیده لصلی، یا رویدلدهایی ره 

گر وقایع یا لتباقاتی ل   ره  بیانی علّدر ولقع شرلیط . نامند یمی علّرل شرلیط  شوند یمی لصلپدیده 

  ها مقوفهلز بی  . شوند    ن میتو عهگذلرند و موج  وقوع یا  م تقیما بر مقوفه یا پدیده تاثیر می

  بند د ته 2ی قلمدلد شدند ره در جدول شمارهعلّمقوفه جزء شرلیط  11 مجموع در، شده ل تخرلج

 .لند شده

 گریز ،  کی طح ر ،یرولن  ازهاین رینظ)لفرلد  یتیو شخص  فرد  ها یژگیشامل و یعل طیشرل

 طیو شرل (نگر  بلندمدت، لح اس لمنی   یا ی و  ینده/، نگرش روتاه مدتمهیب رار و  ازلز  ی گاه

                                                                                                                         
1. Causal Conditions 
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و   یگزیجا  لفرلد جامعه، وجود در مدها  در مد  یط ،گذلر   رمایهنرخ  ود  شامل)  لقتصاد

 . ل   ( لقتصاد  یلح اس لمن

 ییو رار  مهیب  گذلر  یمجامعه، ق یماف  تولنگر شامل) یعولمل ماف رندهیدربرگل   نهیزم عولمل

و عولمل ( برند/ و لعتاار مهیبودن صنع  ب یخصوص زلنیم رینظ)  ، عولمل  اختار(مهیب  ها شرر 

 . ل  ( مهیخدمات ب اف یو   وف  در دی  وف  خر رینظ)  ندیفر 

 ین ل یولب تگ ،فرد گرلیی/ییگرل جمع رینظ)یلجتماععولمل هم چون  یگر شامل عولمل مدلخله شرلیط

  و مجوز اریلختها   مهیب  ها لز طرح  ی  ان، حما یدلدر  رینظ) ی، عولمل حقوق(پیرو  لز مدو 

 اف یو   وف  در یلطالعات  فناور  مانند رار با لبزلرها) یهیعولمل تهنوفوژ ،(شررت ا  خارجی

ل   ها  عمومی، تالیغات توصیه  موزش شامل) یغاتیو عولمل تال( یهیخدمات به صورت لفهترون

 .ل  ( یو محل یملها   مرجع و ر انه  گروه ا

، (جذلب فروش  ها و مدلل   فروش نقطه رینظ) مهیب شتریفروش ب  برلهایی   رلهاردها شامل نو ور

به صورت  نامه بیمه هیگذلر، لرل مهیب نگیتوریمان نگ،یباندفلفمنبعه،  عامها   بیمه مه،یلورلق ب ادلر ب

مافی تو ط دوف  و رعای  لخالقیات ها   ، لرلیه مشوقروز بازلر طیلبا شر نامه بیمه هیلرل  ،لعتاار

  .ل   تو ط شاهه فروش

رود  می ل   و پیامد  ره لنتظارمقوفه یا پدیده محور  لعتماد منجر به خرید تو ط مشتریان بیمه 

 .حاصل شود  ن ل   ره ضری  نبوک بیمه در رشور لفزلی  یابد

حاصل ها  رل ره لز ردبند هایی  ل تخرلج شده و مقوفهها  مباهیمی رل ره لز مصاحاه 3جدول شماره 

 .دهد می شده ل   نشان

 و تجربیات خبرگان ها مصاحبهی استخراج شده از ها مقولهمفاهیم و  .9 جدول

 ها مقوله مفاهیم

ترس لز  ینده، لضطرلب ناشی لز بروز حادثه، لفزلی  حولدث رلنندگی، بروز 

لمنی در جامعه، عدم لطالع لز  بینی نشده در رشور، لدرلک لز نا حولدث پی 

 زمان بروز حولدث

 نیازها  رولنی

ری ک پوش  ری ک بیمه، دلن  لفرلد در مورد مزلیا  بیمه، راه  

 ل ،  گذلر  تو ط بیمه،  ولد بیمه  رمایه
 رار بیمه و  گاهی لز  از

پذیر  در جامعه، گریز لز ری ک در  عدم تحمل ری ک در پیر ،  طح ری ک

 پذیر  لفرلد جولمع باثاات، نصیح 
 گریز   طح ری ک
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مدت در  پذیر بودن جامعه، دلشت  نگرش روتاه ریز ، برنامه توجه به برنامه

 زندگی

/ مدت نگرش روتاه

 بلندمدت

  ینده نگر  دورلندیشی، حزم لندی  بودن، توجه به لحتمال خطر

 ود ورتر لز بیمه،  ودها   نی بانهی، نرخ  گذلر   رمایهها   وجود زمینه

 ب ره بانهی
 نرخ  ود  رمایه

توج ی لفرلد فقیر به  ینده،  طی  و یع طاقه متو ط، نگرش طاقات مرفه، بی

 در مد رم در مد، راه  طاقه متو ط و لفزلی  طاقات رمروزمرگی لفرلد 

در مد و طی  در مد  

 جامعه

 و فرزندلنلندلز لفرلد،  طح رفاه رلی جامعه، لمهان لشتغال برل  زنان  لمهان پس
وجود یا عدم وجود 

 در مد جایگزی 

ور   طاقه متو ط لز جمعی  رشور، ب رهتولنگر  مافی رلی در رشور، درصد 

صنع  ل ، وجود رقاب  در  خدمات بیمهها  بیمه، قیم  منصبانه  باال  شرر 

  ها در بیمه، لثربخشی شرر  ها  بیمه،  ازورار بازلر بیمه، رار یی شرر 

 بیمه

تولنگر  : عولمل مافی

 مافی، قیم  بیمه، رار یی

دوف  لز فروش بیمه، حبظ   از  ولقعی صنع  بیمه، حذ  د   خصوصی

ل ،  ها  بیمه  از  شرر ل ، برند ها  بیمه نق  نظارتی دوف ، لعتاار شرر 

ها  خارجی در  ها  بیمه، لمهان حضور بیمه دلن  و تخصص بازلریابی شرر 

 بازلر رشور

: عولمل  اختار 

بیمه،  از   خصوصی

 برند/لعتاار

ها  بیمه،  مدلر  شرر   ها  خارجی در لیرلن، مشتر لرلئه خدمات بانک

 مهگذلر  پر تیژ  در بی رقاب  برل  جذب مشتر ، قیم 

  وف  : عولمل فر یند 

خرید،   وف  دریاف  

 خدم 

بیمه در رتاب ا  در ی، قدم  بیمه  از   فرهنگ بیمه در ر   و رار، فرهنگ

 در رشور، حمای  دینی لز بیمه،  طح تحصیالت رلی جامعه
 بیمهدلن  جامعه در مورد 

ها، زندگی صنعتی و  ل ، گ    جولنان لز خانولده ها  ه ته وجود خانولده

 جولن رشورمدرن، درصد جمعی  

ولب تگی : شرلیط لجتماعی

 ن لی

ها، میزلن  و یافی    زندگی قومیتی در برلبر زندگی مدرن، ل تقالل خانولده

 بودن دوف 
 فردگرلیی/ گرلیی جمع

ها لز بازلریابی ماتنی بر مُد، جا لفتادن بیمه  ل تباده شرر مدگرلیی لفرلد جامعه، 

 ها ها  مرجع و  لاریتی در گروه
 پیرو  لز مد
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 ها مقوله مفاهیم

لجتماعی برل  فروش بیمه، ها   نوی  فروش، راربرد شاههها   ل تباده لز شیوه

در بیمه، ل تباده لز ل   لرلئه لنولع پیشاردها  فروش، ل تباده لز بازلریابی شاهه

فروش تو ط فروشندگان ها   فروش در نقطه خرید،  موزش م ارتپر نل 

 ل   مجرب رشورها  پیشرفته، رارت هدیه بیمه

 :نو ور  در فروش

جذلب فروش، ها   مدل

 فروش نقطه ل 

رله لندلر  لورلق ب ادلر بیمه ل ، پیوند بورس و بیمه، تعری  لورلق لعتاار  بیمه 

 لورلق ب ادلر بیمه ل دلرل  ل   بیمهها   ل ، خلق ب ته
 لورلق ب ادلر بیمه

خیریه به تامی  ها   خلق محصوالت عام لفمنبعه بیمه ل ، جل  توجه  ازمان

لوقا  با ها   بیمه برل  م تمندلن، تعری  و تو عه نذر بیمه، پیوند زدن فعافی 

 بیمه 

 عام لفمنبعهها   بیمه

ی بیمه ل ، رله لندلز  بیمه ل ، تعری  محصوالت جدید ترریاها   خلق ب ته

 خدمات ترریای بانک و بیمه، ترری  بیمه با خدمات دیگر
 باندفینگ

جل  وفادلر  بیمه گذلرلن، راربرد باشگاه مشتریان برل  حبظ مشتریان، رصد 

 مشتریانل   بیمهها   رردن فعافی 
 مانیتورینگ بیمه گذلر

دوفتی ها   دوف ، حمای لرلئه ت  یالت برل  خرید بیمه، تامی  لعتاار تو ط 

 برل  لقشار رم در مد

تو ط دوف   نامه بیمهلرلئه 

 به صورت لعتاار 

 رله لندلز   امانه حبظ مشتریان قالی، لعطا  تخبی  به مشتریان خوش ح اب،

 تشویق مشتریان موجود به تمدید بیمه

ها   نامه بیمهبه روز ر انی 

 موجود

با شرلیط بازلر، قیم  گذلر  منعط ، ل   بیمهها   لنعطعا  نشان دلدن شرر 

 رقاب  محصوالت برل اس  از و رار بازلر

با شرلیط روز  نامه بیمهلرلئه 

 بازلر

لرلئه  وب ید برل  بیمه لقشار رم در مد، تشویق جولنان و لقشار خاص به خرید 

 بیمه با تخبی 

مافی ها   لرلئه مشوق

 تو ط دوف 

 از   بیمه، لعتمادها   لخالق، لخالق مدلر  شرر لفزلم فروشندگان به رعای  

 بیمهها   برل  شرر 

رعای  لخالقیات تو ط 

 شاهه فروش
 

مش ود و نامش ود  ه تند ره در لثر لجرل  ها   رارگیر  رلهارد و خروجی پیامدها، نتیجه به

شنا ایی شد ره در در مرحله ردگذلر ، تعدلد  مب وم . شوند می فر یندها  نوی  فروش بیمه لیجاد

 :پردلزیم می ره در کیل به شرح  ن الند  د ته بند  شدههایی  قاف  مقوفه
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در صورتی ره رلهاردها به خوبی لجرل شوند و تمامی عولمل موثر بر  ن ا و : لفزلی  ضری  نبوک بیمه

به لفزلی   رود ره ضری  نبوک بیمه در رشور به تدریج رو می شرلیط رل در نظر دلشته باشیم، لنتظار

پردلختی رل مردم ن ا  به  بیمه حقمباهیم مربوط به لی ، مولرد  ه تند همچون لفزلی  میزلن . برود

 ... .در مدشان، لفزلی    م بیمه لز  اد خانولر و 

دهند  می با لجرل  رلهاردهایی ره دلن  مردم رل ن ا  به مزلیا  بیمه،لرتقا: لفزلی  تمایل به خرید بیمه

پذیرد، تمایل  می صورتل   بیمهها   و  ازمانها  بازلریابی شرر ها   غاتی ره لز طریق فعافی و یا تالی

مباهیمی همچون لفزلی  لحتمال ل تقاال لفرلد لز . دهد می رل لفزلی ل   مردم به خرید خدمات بیمه

راررردها  بیمه و بازلرپ ند  اخت  خدمات بیمه، برلنگیخت  نظر مثا  مردم ن ا  به ل   خدمات بیمه

 .به  ن ا لشاره شده ل  ها  مولرد  ه تند ره در مصاحاه

مباهیمی مطرح شده بود ره لشاره به لی  دلشتند ره مشتریان موجود : لفزلی  میزلن خرید لنولع بیمه

وقتی ره لز فرلیند خرید خود و لز خدم  دریاف  شده رضای  دلشته باشند، ن ا  به خرید  ایر 

ها   نظر مثا  تر  خولهند دلش ، تحریک وفادلر  خریدلرلن و لفزلی  تنوع بیمهها  نامه بیمه

 .  خریدلر  شده تو ط هر فرد لز جمله لی  مباهیم ه تند

در قاف  مدل پارلدلیمی ل تخرلج شده لز  1باال مطرح شد در شهل ها   تمامی مولرد  ره در ق م 

 .رد گذلر  محور  لرلئه شده ل  

 
 

 
 کدگذاری محوری براساس مدل پارادایمی پژوهش  .8شکل 
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 یانتخاب یکدگذار

 ل اس بر مرحله  یل در. دلن   ها مقوفه ب اود و  از  یهپارچه ند یفر تولن یم رل یلنتخاب  ردگذلر

 ره  یترت  یبد. شود یم پردلخته هینظر دیتوف به ،ل    مده د   به یقال مرحله دو لز ره یجینتا

  یرول کی قاف  در رل بطلرو  ن و دلده ربط ها مقوفه گرید به مند نظام یشهل به رل  محور   مقوفه

 لصالح رل ه تند  تر بی  تو عه و ب اود ازمندین ره رل ییها مقوفه  یهمچن ؛میرن یم طرح روش 

 کی عنولن  به  ،محور  مقوفه حول ها مقوفه ن ادن هم رنار با شود یم ی ع  طح  یل در. میرن یم

 جادیل مند نظام یلرتااط ها مقوفه  یب و شود لرلیه دهیپد  برل بر ل اس نظریه  یرول کی ی،لصل مضمون

  زیر نتیجه حاصله لز ردگذلر  لنتخابی برل  پدیده لعتماد منجر به خرید مطرح شده ها مقوفه. شود

 :ل  

زندگی در رنار لدرلک لز  نگر  و برنامه ریز  بلند مدت برل  و  یندهل   بیمهها   لعتماد به شرر 

جذلب و ها   لز رلهاردها  نو در فروش و مدل گیر  شود با ب ره می عدم لمنی   یا ی و لقتصا  منجر

شود ره خریدلرلن تمایل  می با روش لعتاار ، باعث نامه بیمهو در صورت نیاز لرلئه ل   فروش نقطه

لی  لمر در فضایی پیچیده و چند بعد  و باتوجه به شرلیط . دلشته باشند نامه بیمهبیشتر  به خرید 

و منافع ها  زیاد  لز فعاالن با لهدل ، لنگیزهها   دهد ره گروه می لقتصاد ،  یا ی و تهنوفوژیک رخ

، تغییر و ت ریع لفزلی  ضری  نبوک گیر  لی  متغیرها بر شهل.  ن دخاف  دلرند گیر  متباوت در شهل

لفزلی    م بیمه لز  اد ها   همچنی  نتایج چندگانه دیگر  در حوزه. در رشور تاثیر گذلرندبیمه 

خانولر، لفزلی  ل تقاال لز خدمات دیگر بیمه ل ، ب اود نظر مردم ن ا  به راررردها و مزلیا  بیمه و 

فزلی  ضری  نبوک ب اود و وفادلر  خریدلرلن و رضای  بیشتر  نان نیز ه تند ره به عنولن پیامدها در ل

 . بیمه قابل طرح ه تند
 

 یریگ جهینتبحث و 

بنیاد تدوی   گیر  لز نظریه دلده منظور طرلحی مدفی برل  ضری  نبوک بیمه در لیرلن با ب ره  لی  مقافه به

شخصیتی و عولمل  -دهد ره لفزلی  ضری  نبوک بیمه متاثر لز دو د ته عولمل فرد  می گردیده و نشان

لعتماد  نااشد و مردم  ینده نگر نااشند و لز  و  دیگر نرخ ل   بیمهها   لگر به شرر . ل  لقتصاد  

ن اتا باالتر باشد و طی  در مد  مردم منا   نااشد،  گذلر   رمایهدیگر ها    ود  رمایه در بخ 

ه به قوم و قایله در رنار عولملی دیگر نظیر ناود لمهانات لینترنتی برل  خرید بیمه و ولب تگی لفرلد جامع

و نه )دوفتیها   شان زیاد باشد، فرلیند خرید بیمه به   وف  صورت نپذیرد و مانند گذشته، شرر 

 ورند و در  می غیرلجاار  رو ها   به فروش بیمه بپردلزند، مردم رمتر به خرید بیمه( بخ  خصوصی
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لفاته به صورت . رند می شدیددهد ره لی  دور باطل رل ت می نتیجه بدبینی بیشتر  هم در جامعه رخ

تولند باعث ب اود روز  می عهس  ن هم لمهانپذیر ل   و لگر عولمل و شرلیط، همدیگر رل تقوی  رنند

شود ره مباهیم و  می مشاهده 2لی  مباهیم در شهل شماره . لفزون ب ره مند  لفرلد لز خدمات بیمه شود

 .یر دلرندبه صورت یک چرخه بر لعتماد به بیمه تاثها  مقوفه

 
 

 بازتولید اعتماد به بیمه و بهبود ضریب نفوذ بیمه .1شکل 
 

 

گیر ِ من جم لز مباهیم  ها  بنیاد  ج   ب ره یهی لز لوفی  لقدلمها  لی  پژوه ،  بر ل اس یافته

لگر . تصورلت منبی ل   خصوصلرزیابی تصورلت موجود، به ، لفزلی  میزلن ل تقاال لز خدمات بیمه

وجود  مده در لدرلک فعلی  دق  برر ی نشود، ممه  ل   لنحرل ِ به ماهی  تصور و کهنی  موجود به

با لنتظارلت لز پوش  ری ک، مانع لیجاد جذبه برل  صنع  بیمه ل   لز ب اود فذت لز خرید خدمات بیمه

برخی مشهالت و م ایل ولقعی نیز   رننده منعهسگاهی ممه  ل   لی  تصویر  هرچندرشور شود؛ 

 .شود یز منبی، منتقل می م لغرلقو  شبا   شده و تصویر غیر از برج تهباشد؛ فه  لغل  لی  م ایل 

دهنده تصویر کهنی موجود رل شنا ایی رنیم و به مدفی برل   یلتشهتری  متغیرها   لگر بتولنیم م م
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ولنیم لز لی  م م به نبع تو عه لی  صنع  ت یمد   یابیم، ل   ب اود بازلرپ ند  خدمات بیمه

بای   به لرزیابی لدرلک مشتریان  یمبنابرلی ، برل  ب اود ل تقاال مردم لز بیمه، لبتدل ؛ بردلر  نماییم ب ره

لز پوش  ری ک ور   رضای   نان پردلخ  و  پس رار رل با تعری  لعتماد بی  جامعه لدلمه دلد و 

، به برر ی میزلن توفیق فر یندنظر، با لخذ بازخوردها  حی  و پس لز    موردها برنامهپس لز لجرل  

  شامل مولرد  چون نو ور  در فر یندرلهاردها  لجرل  چنی  . برنامه و بازنگر  در  ن نیز پردلخ 

ل   ره ... مافی دوف ،مانیتورینگ بیمه گذلرلن و ها   دوفتی و تشویقها   روش ا  فروش، حمای 

 .، نشان دلده شده ل  1در شهل شماره  شده  در مدل لرلیه
 

 پیشنهادهای پژوهش

شود  یمها  پژوه  به لعتماد بی  بیمه گر و بیمه گزلر لشاره گردید، پیشن اد  با توجه به  ن ره در یافته

نظارتی و شررت ا  فروشنده خدمات بیمه، ضم  برر ی وضعی  ها   مدیرلن صنع  بیمه در  ازمان

ل     فروش خدمات بیمهل ترلتژی  تدوفعلی لعتماد به صنع  بیمه و به تک تک شررت ا  بیمه ل ، به 

یر تصویابی مجدد، به لصالحِ  ی موقعییر و تغ ، بازنگرو بازلرپ ند   ن پردلخته و در صورت نیاز، با 

یگاه و جاید لعتاار متقابل، بازتوف  لز خدمات بیمه و رضای  مشتریان بپردلزند و با لز تجربه مطلوب دلشت

به مدیرلن فروش و تر  به صورت دقیق. رل در که  مخاطاان هد  لیجاد نمایندل   ی  شای تهموقع

ترریای خدمات بیمه ها   باندفینگ به تعری  ب تهها   شود ره با روش می بازلریابی شررت ا توصیه

ها   خود رل باال بارند و هم چنی  در لبتدل با موضع یابی دقیق بر ل اس نقشهها   بپردلزند و جذلبی  ب ته

هم چنی  جا . تعیی  موضع فعلی در بازلر، جایگاه یابی دقیقی لز شرر  خود در بازلر بیمه تدوی  نمایند

رل تعری ، و با ل تباده لز  دلرد ره مدیرلن شررت ا برل  هر د ته لز خدمات خود، مجموعه  معینی

 . بازلر معی  بپردلزندها   بازلریابی چند بعد  به معرفی و لرتقا  برند خود در میان بخ ها   رمپی 

رود به مدیرلن  می لز  ن جا ره لعتماد به شررت ا  بیمه در لی  تحقیق، عامل رلید  به شمار

هرد فروشندگان نمایندگی ا و ر یدگی به شود ره بر عمل می توصیهل   نمایندگی ا  شررت ا  بیمه

دلشته باشند تا لز صح  معرفی محصول تو ط فروشندگان و رعای  ل   شهایات مشتریان، تمررز ویژه

لخالق در رار  نان لطمینان یابند و تم یدلتی بیندیشند تا فروشندگان بیمه لز بزرگ نمایی در معرفی 

 توصیه، ه لهمی  مااحث حقوقی در شرلیط مدلخله گرهم چنی  با توجه ب. خدمات بیمه دور  رنند

شود ره  ازمان ا  نظارتی نظیر بیمه مررز ، بر رار رارشنا ان ر می در زمینه بیمه، نظارت  می

و پردلخ  خ ارت تو ط شررت ا  بیمه، ل   دلشته باشند تا لز ح   لجرل  تع دلت بیمهل   دوگانه

هم چنی ، به منظور لفزلی  لعتماد به . رت ا  بیمه رل لفزلی  دهندلطمینان یابند و بتولنند لعتماد به شر
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شررت ا  بیمه، الزم ل   ره بیمه مررز  شاخص لعتماد رل در معیارها  لرزیابی و صالحی  شررت ا 

 .مورد توجه قرلر دهد

ه گر در لی  تالیغی و رولبط عمومی، لز شرلیط مدلخلها   با توجه به لی  ره تالیغات و ل تباده لز برنامه

شود ره با رلیزنی با  می رود به مدیرلن  ازمان ا  نظارتی نظیر بیمه مررز  توصیه می تحقیق به شمار

معرفی لهمی  بیمه در ها    موزش و پرورش، وزلرت علوم و وزلرت ب دلش ، زمینهها   وزلرت خانه

ه لقشار جولن جامعه رل فرلهم بل   رشد و تو عه رشورها در منابع در ی و هم چنی  معرفی خدمات بیمه

شود ره در روش ا   می در همی  رل تا به شررت ا  لرلیه دهنده خدمات بیمه ل ، توصیه لرید.  ورند

و تشویق ل   عام لفمنبعه، نذر و وق  بیمه، لورلق ب ادلر بیمهها   بازلریابی و تالیغات خود، به معرفی بیمه

لصلی ها   نگر  توجه دلشته باشند و  ن ا رل به عنولن موفبهجامعه به دلشت  نگاه بلند مدت و  ینده 

 . تالیغاتی خود مورد توجه و تمررز قرلر دهندها   رمپی 

 بازه ازمندین بیمه، از   مورد لشاره قرلر گرف   ن ل   ره فرهنگها  لز مولرد لصلی ره در مصاحاه

به  و شررت ا  خصوصیل   بیمهها    ازمانمدیرلن  حوزه درو لی  موضوع  ل   یبلندمدت ن اتاً یزمان

 در لنتصاب مدیرلن در دفیل شرلیط لنتصاب مدیرلن، با مشهالت جد  مولجه ل   الزم ل   ره

مدیری  مدیرلن در  ازمان ا  بیمه ل ، به هیچ وجه یک   ها دوره دق  شود رهل   بیمهها    ازمان

 از   فرهنگها   برنامه شررت ا  خصوصی بیمه،دوره روتاه مدت در نظر گرفته نشود و هم چنی  در 

شود  رفوحه لقدلمات مدیرلن بعد  قرلر دلشته باشد و مورد بی م ر  و  می طوالنی مدتی ره تدوی 

شود  یا ت ا  لجرلیی طوالنی مدتی به تصوی  مرلجع باالتر  یمهم چنی  پیشن اد . فرلموشی قرلر نگیرد

خود ها   دوفتی، در لثر تغییر مدیری ، لی   یا ت ا رل لز برنامه ل  لز دوف  بر د تا  ازمان ا  بیمه

 .حذ  نهنند

در فروش بیمه باید توجه دلش  ره فروش خدمات بیمه لحتیاج به مرلجعه به مشتر  در زمان نیاز لو 

 لز لی  رو به شررت ا  بیمه. دلرد و لز مشتر  لنتظار نمی رود ره خودش به شررت ا  بیمه مرلجعه نماید

شود ره تمررز خود رل در فروش، بر تربی  فروشندگان موفق بیمه قرلر دهند و در لی  رل تا  می توصیه

تشویقی برل  فروشندگان نظیر لعالم فروشندگان برتر  ال، نمایندگان برتر در فروش ها   برنامه

شود ره  یم به بیمه مررز  نیز توصیه. حضور  و لرزش ن ادن به فروشندگان شخصی تدوی  نمایند

هم چنی  . تشویقی تدوی  نمایدها   ج   لفزلی  فرهنگ فروش حضور  تو ط نمایندگی ا، برنامه

شود ره فروش بیمه رل  می در رل تا  ب اود فروش حضور  بیمه، بنابر نظر خارگان صنع  بیمه، توصیه

تر   ن اتا پایی  خیلی تخصصی و پیچیده نهنند و به صورتی برنامه ریز  شود ره لفرلد با  طح تخصص
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در لی  صورت، خریدلرلن نیز لحتمال بیشتر  دلرد ره لز خدمات . هم بتولنند به فروش بیمه بپردلزند

 .بیمه ل تقاال بیشتر  بهنند

  ها گروه و بوده  عدچندبُ و دهیچیپ یموضوع ،رونق دلدن به صنع  بیمه تولن گب  ره فر یند یم 

 در رهایمتغ  یل .دلرند مدلخله  ن گیر  شهل در متباوت منافع و ها یزهلنگ لهدل ، با فعاالن لز  ادیز

 بنابر لی  به لفرلد  ره در  ینده .رگذلرندیثتا صنع  بیمه رار مد رییتغ و گیر  شهل بر بر زمان یبیط

شرلیط لقتصاد  و ها   شود ره به لرزیابی پویایی می خولهند به پژوه  در لی  زمینه بپردلزند توصیه می

شررت ا  خارجی در صنع  بیمه لیرلن و تاثیر  ن بر  طح خدمات و لثر متقابل  گذلر   رمایهتمایل به 

عولملی هم چون ب اود شرلیط زندگی مردم در دورلن رونق، در لرتااط با گ ترش ل تباده لز خدمات 

 .بیمه بپردلزند

و با روش دلده بنیاد به شنا ایی عولمل پردلخته  باید توجه دلش  ره تحقیق حاضر لز نوع ریبی بوده

 .بزرگتر و دلرل  قابلی  تعمیم، مورد  زمون قرلر گیردل   ل   و ضرورت دلرد ره مدل در نمونه
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های عمر و  در بیمه بررسی عملکرد محصوالت ترکیبی پویا

  بیمههای بازنشستگی بر ضریب نفوذ  مستمری
 

 3شیری  شعاعی    2رشمرز  م د  قلی محمد   1ریحانه فتحی

  چکیده

ها  بازنش تگی بر  و م تمر  عمرها  بیمهمحصوالت نوی  هد  لصلی لی  مطافعه برر ی عملهرد 

در لی  مقافه یک برر ی لجمافی بر رو  محصوالت ترریای پویا به همرله . رشد ضری  نبوک بیمه ل  

محصوالت ترریای پویا قرلردلدها  . گردد ها در بازلر لرلئه می تغییرلت قرلردلدها   نمشخصات و 

ها  متصل به ولحد  نامه ها  بیمه عمر مشاررتی  نتی رل با بیمه عمر ه تند ره ویژگی   لبدلعی بیمه

ه پرتبو  بر رلهارد بیم لی  رویهرد تو ط یک لفگوریتم ریاضی ماتنی. نمایند گذلر  ترری  می  رمایه

بی    ام ( عنولن مثال یک بار در روز یا ماه به)ل  وجوه رل  صورت دوره شود ره به   م ثاب  لجرل می

گذلر    ام  ، یک صندوق ضمان  و یا صندوق  رمایه(با یک نرخ  ود تضمی  شده)نامه  بیمه  ۀ کخیر

ها  موجود در  حصوالت و دلدهبند  م عاارت دیگر، لی  پژوه  با گرد ور  و جمع به. دهد لنتقال می

-ها  ری ک در لی  رل تا همچنی  نمایه. پردلزد بازلر به برر ی عملهرد لی  نوع لز محصوالت نوی  می

مباهیم لی  نوع  ۀهایی دربار در لی  مطافعه دیدگاه. شوند گذلر  لرلئه و مقای ه می بازده  رمایه

دهد و به شنا ایی مشخصات رلید  و  ئه میها و لختیارلت موجود لرل محصوالت همرله با ضمان 

 .پردلزد ها در بازلر می ها  منحصر به فرد  ن ویژگی

گذلر  با ضمان ، ترریای پویا، ضری   ها  مرتاط با ولحد  رمایه بیمه عمر، بیمه :کلیدی واژگان
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 مقدمه

ها  بازنش تگی بر  و م تمر  عمرها   بیمهمحصوالت نوی  هد  لصلی لی  مطافعه برر ی عملهرد 

ها  علمی و همچنی  شولهد تجربی  محققی  ب یار ، بو یله تهور  .رشد ضری  نبوک بیمه ل  

با توجه . لند شده لز جولمع لقتصاد  متباوت، رلبطه بی  تو عه مافی و رشد لقتصاد  رل تأیید ررده حاصل

ور  ن ایی  ها  ب ره ه بی  رشد لقتصاد  و مافی، تو عه مافی لز طریق رانالها  مربوط به رلبط به تهور 

 رشد فنی، نو ور  و لندلز پس نرخ گذلر ،  رمایه  م  به لندلزها سپ هدلی   رمایه، رار یی

 .(Levine, 1997)نماید  می تقوی  رل لقتصاد 

 لی در ولقع . یابد می تحقق مافی ها  ول طهو یله  به ها رانال لی  طریق لز لقتصاد  رشد بر مؤثر عولمل

 با منابع لدغام برل  مهانیزمی لرلئه دلرلیی، و خدمات راال، تاادل ت  یل منظور به ها  مافی ول طه

 لطالعات و ری ک مدیری  گذلر ،  رمایه ج   لقتصاد بخ  موفدتری  به ها  ن لنتقال و یهدیگر

 منظور به لقتصاد، مختل  ها  بخ  در غیرمتمررز گیر  تصمیم  از  هماهنگ به رمک برل  قیم 

  .روند می رار به ها پردلخ  تصبیه و  از  شبا 

 دلرند ع ده بر مافی نظام وظای  لنجام در م می نق  بیمه، ها  شرر  مافی، ها  ول طه لی  بی  در

 صادر با ها شرر  لی  .شوند می مح وب ها شرر  و لشخاص برل  ری ک مدیری  لصلی لبزلر و

 به ر ر  دلرل  لقتصاد  ولحدها  به رل ها  ن و رنند می  ور  جمع رل وجوه ها، نامه بیمه رردن

 وجوه لی  بازگش  لز لطمینان دهند و در حقیق  می لنتقال گذلر   رمایه مافی تأمی  منظور

 لمنی  در مافی بخ  تری  م م عنولن به بیمه، بخ  فعافی  نتیجه در فقط شده، گذلر   رمایه

  (.Merton and Bodie, 1995) باشد پذیر می لمهان لقتصاد ،

 به محصوالت لی  ره دهند می لرلئه رل گوناگونی محصوالت بیمه ها  دلنیم شرر  طور ره می همان

 معنی به خود عام شهل در ها  عمر بیمه. شوند می تق یم عمر غیر و عمر ها  بیمه رلی گروه دو

 به پردلخ  مزلیا یا شده، بیمه مرگ دفیل به نبع  ک یک به معی  مالغ یک پردلخ  تضمی 

 عمر غیر ها  ره بیمه درصورتی. دهند می لدلمه زندگی به معی     یک لز بیشتر ره ل   شدگانی بیمه

 دریایی و غیره بیمه موتور ، نقلیه و ایل بیمه م هوفی ، و لمولل بیمه مانند ها نامه بیمه لنولع  ایر شامل

 زمان بی  توج ی قابل زمانی فاصله معموالً ،)عمر بیمه ویژه هب( بیمه  صنع  در  نجاره لز .شوند می

 مدت به ها  رمایه لی  دلرد، وجود خ ارت پردلخ  زمان و بیمه ها  شرر  تو ط بیمه حق دریاف 

 ها  ن لز ب ینه ل تباده با ها، لی  شرر  خولهند ماند و بیمه ها  شرر  ح اب در ل ، مالحظه قابل

 . باشند دلشته گذلر   رمایه ها  فعافی  در مؤثرتر  نق  و نموده فعال رل  رمایه بازلر تولنند می
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 لقتصاد ، رشد بر صنع  یک لثرگذلر  میزلن بیان برل  شیوه حال با توجه به لی  مطل  ره ب تری 

 رل با رشور بیمه صنع  وضعی  مقای ه باشد، فذل برل  می دلخلی ناخافص توفید به ن ا   ن مقدلر

 ل تباده )دلخلی ناخافص توفید به توفید  بیمه حق تق یم) بیمه نبوک ضری  شاخص لز لقتصاد،

ل تباده لز  جا  به عمر غیر و عمر ها  بیمه نبوک ضری  شاخص لز ل تباده ر د می نظر به شود، و می

 .باشد لقتصاد  رشد با ها  ن لرتااط به بردن پی برل  رله ب تری  ها، بیمه حق

ها  در حال تو عه و بعضاً  تولن مشاهده ررد ره در رشور با توجه به مطاف  فوق در لی  حوزه می

 عمرها   به ویژه لینهه لی  رشورها در حوزه بیمه. درصد هم وجود دلرد 11پیشرفته ضری  نبوک بیمه 

به عنولن یک  ازورار مافی، حتی  ها، صنع  بیمه عملهرد ب یار مطلوبی دلرند و در لغل  لی  رشور

 یهی ج ان رنونی لقتصاد در بیمه عاارت دیگر، صنع  به. شود ها مد نظر قرلر گرفته می تر لز بانک م م

 و ری ک مدیری  مدرار لبزلرها  لز یهی عنولن به ل  ، و  رمایه بازلر در پیشرو ها  بخ  لز

 باعث دیگر  و  لز و گردد می لجتماعی رفاه گ ترش  ا   و یک لز خاطر  رلم  و لمنی  تأمی 

 .گیرد می رونق لقتصاد و نموده رشد بیشتر   رع  با توفید  ن، پی در و شده ها گذلر   رمایه رشد

 عمرها   ل  ل   ره باالتر بودن   م بیمه ها  عمر در لقتصاد پیشرفته و مدرن به لندلزه لفاته لهمی  بیمه

تولند به تن ایی یک شاخص تو عه  ها  رل هر رشور  خود می بیمه حق در عمر ها  غیر ن ا  به بیمه

 (1321ش ااز  و  افهی ).یافتگی بح اب  ید

با لی  وجود ضری  نبوک بیمه در جولمعی ره هم به فحاظ فرهنگی  شنایی چندلنی با  ن ندلرند و هم به 

شود ره در شرلیط فعلی  فحاظ لقتصاد  در شرلیط خوبی نی تند، رم ل   و همی  موضوع باعث می

    م لی. درصد لز پرتبو  صنع  بیمه در رل رشور باشد13تقریااً  عمرها   میانگی    م بیمه

هایی مانند بیمه ثافث به عنولن  گذلر  در مقای ه با   م بیمه مانند بیمه عمر و بیمه  رمایه عمرها   بیمه

دهد ره  ها رل به خود لختصاص دلده ل  ، نشان می درصد پرتبو  بیمه 41ره حدود  ،بیمه لجاار 

  و  گاهی ر انی به مشتریان ها  نوی ل  لیرلن  نچنان ره باید در حوزه معرفی بیمه ها  بیمه شرر 

ها  لخیر ضری  نبوک بیمه در میان مردم  لفاته الزم به کرر ل   ره در  ال. لند خوب عمل نهرده

 1درصد  تا ر یدن به ضری  نبوک  3/2هرچند ره با دلشت  ضری  نبوک . لفزلی  خوبی دلشته ل  

 جود دلرد و باید در لی  رل تا لقدلمات افه ششم تو عه فاصله زیاد  و 1درصد  تعیی  شده در برنامه 

 . ب یار  لنجام شود جد  و

تری  لی  رلههارها لرلئه  لز جمله م م. دلرد ها  متباوتی لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رشور رلههار

ها و محصوالت   نامه و بیمه نظر صر ها  قدیمی  در لی  رل تا باید لز طرح. ل  ل   ها  نوی  بیمه طرح
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 باعث رشد تولن ها  نوی  می عاارت دیگر، لز طریق طرح به .گردد لرلئهها  جدید  بر ری ک نیماتنوی  

دهی و در ن ای   ها لز حاف  زیان مند  بیشتر، خارج رردن شرر  لخالق ،رقاب ، ت  یل ضری  نبوک

 . رلم  و رلحتی بیشتر لفرلد جامعه شد

 محصوالت وقوع لرزیابی رو  پردلزیم و بر می 1محصوالت ترریای پویا به برر ی پژوه ، لی  در

در . رنیم می تمررز موجود قرلردلدها  لختیارلت و رلید  ها  ویژگی همرله به بازلر در ترریای پویا

 رل ترریای پویا محصوالت روش و معرفی ررده رل 2رلهارد بیمه پرتبو  ها  روش لبتدل لی  رل تا،

لز  رده لی  لوفیه ن خه عنولن به رل 3ترریای لی تا محصوالت لیده  اختار لبتدل لی  در. رنیم می توصی 

 در. رنیم می پویا تمررز ها  ن خه گیریم و در لدلمه تن ا به شرح و برر ی مب وم در نظر می محصوالت

 لنولع ،(صندوق 3 یا 2 مب وم) ها ن    محصول طرلحی ل اس بر رل موجود محصوالت بازلر، رلی نما 

 مقای ه به لی ، بر عالوه. رنیم می مطافعه و توصی  شده در قرلردلدها، لختیارلت فحاظ و قرلردلد مختل 

 لرزیابی یک درن ای ، .پردلزیم می گذلر   رمایه 4بازده-ها  ری ک نمایه لز ل تباده با محصوالت

 رلید  عولمل و لختیارلت ها، عملهرد  ن بر ل اس نحوه محصوالت ترریای پویا بازلر لز جامع

 .گردد لرلئه می ها  ن  و ری ک قرلردلدها

 پردلخته پژوه  پیشینه و موضوع لدبیات مرور  به دوم، بخ  دردر لی  پژوه  بعد لز بیان مقدمه، 

بخ   وم، مباهیم محصوالت ترریای پویا لرلئه و در بخ  چ ارم، لطالعات راملی در  .شود می

در بخ  پنجم، به مقای ه محصوالت . گردد میو لختیارلت موجود تصریح مافی درباره بازلرها  

 .شود بخ  ششم نتایج و پیشن ادلت لرلئه می در ن ای  در مختل  پردلخته و

 پژوهش پیشینه و موضوع ادبیات مروری

 صنع  .(Marshal, 1890)ردلزیم پ یم لطمینان عدم لز رهایی برل  ره ل   ل  هزینه بیمه لصوالً،

طریق  ایر  لز دهند، راه  می رل ها گیر  تصمیم ری ک ره  ن بر عالوه بازلر لی  ها  فعافی  و بیمه

 مافی، ثاات لفزلی : گذلر باشند ره لی  عولمل عاارتند لزتأثیر لقتصاد  رشد تولنند بر عولمل می

 تخبی  و راه  به رمک بازرگانی، و تجارت ت  یل دوف ،  الم  تضمی  ها  برنامه جایگزینی

 تر ب ینه تخصیص لرتقاء به رمک جدید، ها   رمایه لنااش  تشویق و ری ک رارل  مدیری  ها، ن زیا

(Skipper, 1998). 

                                                                                                                         
1.  Dynamic Hybrid Products 

2.  Portfolio Insurance Strategies 
3.  Static Hybrid Products 

4.  Risk-Return Profiles 
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هد  لز . دلرند لقتصاد  رشد در تر  فزلینده و پایدلرتر نق  ،عمر ها  بیمه بیمه، لنولع میان در

شده  متحمل جانی ها  زیان لز خانولرها و لفرلد مافی وضعی  تثای  به رمک ها، بیمه طرلحی لی 

تولن  فذل می. گردد می عملی دیده   ی  یا شده فوت لفرلد برل  ب ا، پردلخ  با هد  لی  ره ل  

 مافی ها  زیان رار، و ر   صاحاان رفته د   لز   ام لرزش جارلن باگونه مطرح ررد ره بیمه  بدی 

 لی  بر تولن می زیاد  حدود تا ها نامه بیمهگونه  لی  خرید طریق فذل لز. دهد می راه  نیز رل لضطرلب و

 به لندلزها پس تحریک و تشویق باعث مافی لمنی  لیجاد  مد و  رلنجام با فایق ناخوشایند حولدث

 ب اود باعث مؤثر، رار فرینی و بازرگانی تجار ، ها  فعافی  در ت  یل با و گذلر   رمایه  م 

 ،عمر  بیمه ها  شرر  وظیبه تری  به عاارت دیگر، م م. شد لقتصاد  رشد و تجارت وضعی 

 والًمعم .ل   گذلر   رمایه  م  به (متو ط و پایی  طاقات ویژه به) مردم ها لندلز پسجایی  جابه

 م می خیلی مافی منابع فعافی  ه تند، به مشغول ها  عمر بیمه بخ  در ره ل  بیمه ها  شرر  تمام

 .شود می تأمی  لشخاص، دریافتی ها  بیمه حق محل لز ره دلرند

 ،عمر  ها  بیمه تجارت حجم ،یافته و پیشرفته هتو ع رشورها  درطور ره در مقدمه لشاره شد  همان

 دهد، می لختصاص خود به رل بیمه  صنع تجارت لزحجم (درصد 11 لز بی )  توج ی قابل بخ 

 جار  تع دلت منظور به عمر ها  بیمه فروش لز حاصل دریافتی ها  بیمه حق لز بخشی تن ا ره طور  هب

 ها  فعافی  برل  رارگیر  به قابل ها، بیمه حق لی  عظیم بخ  و شده نگ دلر  نقد صورت به

 هم، و ررده رمک لقتصاد  ها  فعافی  تقوی  به هم ره، باشد می در مد ر   و گذلر   رمایه

پیهارجو و ) رند می فرلهم  ینده در بیمه مؤ  ات تع دلت لنجام برل  رل توج ی قابل بازدهی

 (1390  همهارلن،

عمر و   ها   ها در محصوالت بیمه ها  مشتر ، نو ور  در رل تا  تو عه جمعیتی و تغییر نیاز

ها به  در ب یار  لز رشورها لی  نو ور . ل  در صنع  بیمه برخوردلر ل   بازنش تگی لز لهمی  ویژه

لند ره معموالً به عنولن قرلردلدها  م تمر  معوق لرلئه  ا بیان شدهلرلئه محصوالت ترریای پوی  و یله

عمر مشاررتی  نتی و محصوالت متصل به ولحد   محصوالت ترریای پویا، خدمات بیمه. شوند می

با نرخ ب ره تضمی  )گذلر  یک بیمه    نامه بیمه  ۀل  وجوه بی    ام کخیر گذلر  رل با لنتقال دوره  رمایه

لی      لز زمان عرضه. رند گذلر    ام، ترری  می ندوق ضمان  و یا صندوق  رمایه، یک ص(شده

لند  عمر لرلئه شده  ، محصوالت ترریای پویا تارنون تو ط چندی  شرر  بیمه2111محصوالت در  ال 

ها  لصلی قرلردلدها   شود ویژگی در لی  مطافعه،  عی می. باشند ل  برخوردلر می و لز لهمی  ویژه
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ها   گرلن و نمایه والت ترریای پویا رل شنا ایی ررده و مباهیم، محصوالت پیشن اد  بیمهمحص

 .نماییم گذلر  مرتاط با طرلحی لی  محصوالت رل برر ی  بازده  رمایه  -ری ک

ل  لنجام شده ل   ره در لی  رل اتا   در رلبطه با محصوالت ترریای پویا به طور عمده مطافعات گ ترده

 و  (Siebert, 2008) ،(Menzel, 2008)هااااا  غیردلنشااااگاهی ماننااااد   تااااولن رار ماااای

(Bettels et al., 2011) تو ااااط محصااااوالت ترریااااای پویااااا همچناااای ، .لشاااااره نمااااود  

(Kochanski and Karnarski, 2011 )و (Bohnert and Gatzert, 2014 )مورد به صورت رمی 

 گرفتااه باار رو  محصااوالت ترریااای پویااا،   هااا  صااورت باار برر اای عااالوه. لنااد گرفتااه قاارلر برر اای

(Menzel, 2008 ) و(Siebert, 2008 )دهند  می لرلئه محصوالت ترریای پویا درباره ریبی ها  بحث

به بیان و  Menzel ره درحافی. ل    عرضه شده  نتی قرلردلدها  همرله به بیمه شرر  یک تو ط ره

 Siebert پاردلزد،  دهد مای  رل لرلئه می پویاترریای  محصوالت ره بیمه شرر  یک ها  ری ک برر ی

هاا    ویژگای  ترریاای پویاا   در محصاوالت  گر، بیمه یک دید لز زیان و ضرر بر عالوه ره رند می لظ ار

بای    متقاابلی  تاأثیرلت  راه  رردناد  خاطرنشاان ( Bettels et al., 2011)همچنی   .دلرد وجود مثاتی نیز

 محصوالت لرلئه هنگام در ره دلرد وجود  نتی عمر بیمه قرلردلدها  و ترریای پویا محصوالت پرتبو 

 لنجام مورد  تن ا یک مطافعه ها در لی  برر ی شود لما  ن گرفته نظر در گر بیمه تو ط باید ترریای پویا

هاا،    ن بارخال  . دهناد  نمای  شارح  گرفتاه رل  محا ااات صاورت   جزئیاات  یا مدل دهند و چارچوب می

(Kochanski and Karnarski, 2011) لی اتا و  قرلردلدهاا  ترریاای   بارل   جزئای  دلخلی مدل یک 

ترریاای پویاا    محصاول  یک برل  لنتقال مهانیزم یک طریق لی  لز و دهند می لرلئه ترریای پویا همچنی 

 تاولنگر  ماافی     ارمایه     لفزلمات محا اه بر همچنی . نمایند تصریح می رل باشد صندوق می  ه ره دلرل 

 هاا   ن رویهرد ره دهند می نشان و رنند می تمررز IIتولنگر  مافی  تح  ترریای پویا محصوالت برل 

 Bohnert and)همچنای   . دلرد برتار   عمار  بیمه نو ورلنه قرلردلدها  برل  ل تاندلرد فرمول به ن ا 

Gatzert, 2014) یاک  ری اک  تخمی  و منصبانه گذلر  لرزش رو  رل ترریای پویا محصوالت تأثیر 

ترریاای   محصاوالت  و مشاررتی  انتی  عمر بیمه قرلردلدها  لز متشهل  در یک پرتبو   رمایه گر بیمه

   ن لز ل اتباده  باا  راه  دهند می لرلئه رل مدفی چارچوب یک ها  ن در لی  رل تا،. رنند می برر ی پویا رل

 لگرچاه . نمود تحلیل رل  نتی قرلردلدها  و ترریای پویا محصوالت پرتبو  یک در متقابل لثرلت بتولن

 لیا   دهناده  لرلئه گرلن بیمه تعدلد و لند گرفته قرلر توجه مورد مطافعات در محصوالت ترریای پویا لخیرلً

 فعلای  بازلر برر ی به جامع طور به ره ل  مطافعه باشد، می در حال لفزلی  در پیو ته طور به محصوالت

 .ل  هم مورد نیاز  هنوز بپردلزد، محصوالت ترریای پویا
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 ترکیبی پویا محصوالت

 حاضر حال در ل   و گرفته قرلر ل تباده مورد ها بانک تو ط قال ها مدت بیمه پرتبو  لز رلهاردها 

 به تولن می رل بیمه پرتبو  مباهیم. ل   مورد لهمی  قرلر گرفته عمر بیمه در محصول طرلحی برل 

شامل  رل رویهردهایی لول گروه(. (Basak, 2002)مثال،  عنولن به) ررد تق یم د ته دو به رلی طور

  ن به و شوند می محافظ  فروش لختیار مانند مافی مشتقات تو ط  میز مخاطره ها  دلرلیی شود ره می

 به ها دلرلیی ل  دوره تخصیص ها با  رمایه دوم، گروه .گویند می (OBPI) 1لختیار بر ماتنی بیمه پرتبو 

 2ثاب  بیمه پرتبو    م رلهارد یک لجرل  مانند دلر، ری ک و ری ک بدون ها  گذلر   رمایه

(CPPI)، بخشی ل  دوره صورت به محصوالت ترریای پویا لیده، لی  برل اس. شوند تضمی  تولنند می 

 با) ری ک بدون دلرلیی عنولن به گذلر بیمه یک     نامه بیمه کخیره   ام در رل قرلردلد یک لندلز پس لز

 لی . رنند می گذلر   رمایه   ام صندوق یک یا و ضمان  صندوق ،(ب ره تضمی  شده نرخ رمتری 

  رمایه بازلر مثا  بازده لز مند  ب ره همچنی  و  نتی عمر    نامه بیمه پایدلر  لز ترری  هد  با رار

 ل  ، ره پویا ترریای محصوالت عملهرد بیشتر تمررز بر رو  ما بخ ، هد  لی  در. شود می لنجام

 زیرل پردلزیم، می ترریای لی تا محصول یک و CPPI مباهیم به بیان طور مختصر به لبتدل به لی  منظور در

 (Bohnert, 2013) .لند شده طرلحی ها  ن ل اس بر ترریای پویا محصوالت

 گذاری سرمایه های دارایی کل ترتیب، درصد به دوره هر ثابت، برای بیمه پرتفوی سهم های راهبرد

     حساب مقدار یک بندی تقسیم لذا .کند می کنترل را، دار ریسک و ریسک بدون صورت شده به

 :آید های زیر به دست می از فرمول t t زمان  در        تضمینی مقدار یک با t زمان در

               
                  

 گذلر   رمایه ق م     و رند می مشخص رل ری ک رم یا ری ک دلرلیی بدون لز ق متی    ره

 :شود می محا اه زیر   فرمول و یله به    درصد. رند می رل مشخص   ام در یعنی دلر ری ک

(1)  
 
              

          
   

      

   
          ,        

نشانگر ( 1) معادفه ر ر در صورت .باشد می گریز  ری ک رنترل برل  ضرب نشانگر mکه  m 0 با

3پشتیاان
 دلر ری ک دلرلیی در تولند می و نی   الزم ضمان  برل  ره رل یعنی ق متی باشد، می 

 .رند می مشخص رل شود گذلر   رمایه

                                                                                                                         
1. Option-Based Portfolio Insurance 
2.  Constant Proportion Portfolio Insurance 

3. Cushion 
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 گذلر   رمایه با  نتی نامه عمر بیمه ترریای لز یک ترریای لی تا، محصوالت لیده، لی  لز ل تباده با

 تق یم گذلر   رمایه بخ  دو به رل بیمه حق ترریای لی تا محصوالت رار، لی  با. باشند می صندوق

 شود می گذلر  بیمه عمر،  رمایه گر بیمه یک( PRS) 1بیمه حق     ام کخیره در ق م  یک. رنند می

 دریاف  حق و    ٔ    تضمی  شده نرخ بازده با  نتی   عمر نامه بیمه یک در گذلر   رمایه به شایه ره

 لوفیه بند  تق یم. شود می گذلر   رمایه       ام صندوق یک در دوم بخ  ره درحافی ل  ، مازلد

 :باشد به صورت زیر می شود می حبظ قرلردلد مدت طول ره در بیمه حق

     
     

      
                                 . 

 حد لز باالتر نامه بیمه کخیره در گذلر   رمایه ل   ممه  قرلردلد، مدت طول در معی  زمان یک در

   ام در گذلر   رمایه لز بخشی یعنی  ازد، بر ورده رل شده تعیی  ضمان   طح تا باشد نیاز مورد

  بازده با تولند می تهور  فحاظ لز نامه بیمه کخیره

 ترریای محصوالت پویا  ن خه به منجر لی . شود منتقل دلر ری ک گذلر   رمایه به باالتر لز میانگی 

 .شود می

 تق یم برخال . رنند می لدغام ترریای لی تا رل محصول و CPPI مباهیم ترریای پویا محصوالت

 کخیره   ام در و شود می تق یم قرلردلد یک ح اب رل لرزش ترریای لی تا، محصوالت در بیمه حق

 به و شود می گذلر   رمایه( ضمان  صندوق و یا)   ام صندوق یک و گذلر بیمه یک نامه بیمه شده

 ره صندوق دو مهانی م لنتقال. یابد لنتقال می مجددلً ها  ن بی ( روزلنه یا ماهانه مثالً) ل  دوره صورت

 تضمی  همرله به ضمان  صندوق یا   ام صندوق یک در رل ح اب لرزش لز   م حدلرثر

 :نمود لرلئه تولن فرمول زیر می تو ط رند، می گذلر   رمایه

(2) 

      

               
           

                
     

         
 1

                                                            

  

    
                                   

     
         

 1 

                                                        

  

 صندوق مولرد در. باشد(    )   ام صندوق یک یا(    ) ضمان  صندوق یک تولند می    ره

 یک تو ط دوره هر در درصد λ لز بی  تولند نمی صندوق لرزش ره تضمی  برل  لی  ل   ضمان ،

ری ک  یک با ل   گر ممه  بیمه   ام، صندوق لز ل تباده هنگام در. شود تأمی  دیگر شرر 

                                                                                                                         
1. Premium Reserve Stock 
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1 زیر   ام به صندوق و لرزش شود مولجه  1نقصان  λ  رند، فذل  لف  دوره لبتدل  در لرزش لزدرصد

 گر بیمه خود تو ط باید نقصان ری ک دهد ره لی  می لرلئه گذلر بیمه به رل ل  نامه ضمان  گر بیمه

 .شود پوش  دلده

ها   گذلر  بیشتر در صندوق مهانی م ترریای پویا  ه صندوقی،  اختار  رل با هد   رمایه یک

 :دهد   زیر روند جریان در یک فر یند  ه صندوقی رل نشان می معادفه.  ازد ری هی فرلهم می

(3) 

      

              
       

            
     

        
  

                                                

  

    

 
 

                                
     

        
  

     
   

                                         

  

                  

دهد و لغل   جایی برل  تمامی  طوح رل به ما می ه جابه مهانیزم ترریای پویا در معادالت کرر شده لجاز

لی  مب وم با  اختار محصوالت ترریای . گیرد با عنولن ترریای پویا در ن ل  وم مورد ل تباده قرلر می

  به عاارت دیگر در لی  دلد در تضاد ل    لنتقال یک طرفه رل می پویا در ن ل دوم ره تن ا لجازه

به صندوق ضمان  و لز صندوق ضمان  تا صندوق   ام  بیمه حق  لنتقال لز صندوق کخیره     اختار لجازه

شود  ها هم ل تباده می عالوه بر  ن ل تباده لز مهانی م ترریای پویا در م تمر . و بافعهس وجود دلرد

نامه در  در لی  نوع لز قرلردلدها،  ضمان . شود اد میها ی لز  ن 2ها  ترریای پویا ره با عنولن م تمر 

 . تضمی  شده باشد    ها   االنه پایان هر دوره باید برلبر با  لرزش فعلی پردلخ 

 یافته و طراحی محصوالت، اختیارات برجسته بازارهای توسعه

شوند ره در حال حاضر با  ها  بازنش تگی نیز لرلئه می محصوالت ترریای پویا به طور رلی برل   ی تم

گرفته لی   طاق برر ی و مطافعات صورت. شوند ها  م تمر  معوق شناخته می نامه عنولن بیمه

فذل  . ندباش ها  عمر لز جمله رشور  فمان ب یار پرطرفدلر می محصوالت در رشورها  پیشرو در بیمه

باشد ره شهل راملی لز لی  نوع محصوالت رل لرلئه  در لی  بخ  تمررز برر ی بر رو  بازلر  فمان می

                                                                                                                         
1. Gap Risk 

2. Dynamic Hybrid Annuity 
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دهند و لوفی   شرر  در  فمان  محصوالت ترریای پویا رل لرلئه می 21در حال حاضر . دهد می

 . تنظیم شده ل   2111ها در  ال  ها   ن قرلردلد

گذلر  در  شود ره   م محصوالت متصل به ولحد  رمایه اهده میها  صورت گرفته مش طاق برر ی

گذلر  در بازلر  به عنولن مثال محصوالت متصل به ولحد  رمایه. باشد بازلر  فمان در حال راه  می

لی   2111درصد  لز رل بازلر بیمه عمر رل در لختیار دلش  لما در  ال  1/11  م  2113 فمان در  ال 

برل  لینهه بیشتر لی  تغییر رل لح اس رنیم ب تر ل   .  اه  پیدل ررده ل  درصد ر 1/14  م به 

شود ره   م محصوالت  در لی  برر ی مشاهده می. باشیم دلشته   ال قال  11مرور  بر رو    مارها  

به  2111درصد بوده ل   ره لی    م در  ال  1/1برلبر با  2111گذلر  در  ال  متصل به ولحد  رمایه

لما . نامه ل   رصد لفزلی  پیدل ررده ل   ره لی  خود نمایانگر روند صعود  در لی  نوع لز بیمهد 3/1

با ولرد شدن و لرلئه محصوالت ترریای پویا،   م لی  محصوالت در بازلر روند راهشی دلشته و لفاته 

گذلر  در  هدرصد لز محصوالت متصل به ولحد  رمای 31لی  راه  زمانی نمود بیشتر  پیدل ررد ره 

و  34ها   شماره 2112 ال  GDVها  برل  مشاهده جزئیات بیشتر به جدول. )منقضی شدند 2111 ال 

 .(مرلجعه نمایید 31

ها  لفزلیشی نیز راه  پیدل ررده ل    ها  عمر مشاررتی به ن ا  م تمر  همچنی    م بیمه

ره لی   طور  درصد بوده به 1/12با  برلبر 2111ها  عمر مشاررتی  نتی در  ال  ره   م بیمه طور  به

 4/22  می  2111ها  لفزلیشی در  ال  لما م تمر . باشد درصد می 2/32برلبر با  2111  م در  ال 

 .درصد ر یده ل   1/32به  2111لند ره لی    م در پایان  ال  درصد  دلشته

یا برل اس  اختار طرلحی شده ل  ، محصوالت ترریای پو 2112ره در  ال   GDVبر ل اس جدول

گذلر  محصول، بصورت قرلردلدها   نتی م تمر  و یا قرلردلدها   نتی ولب ته به ولحد   رمایه

در لی  جدول قرلردلدها   نتی م تمر  و ولب ته به ولحد . شوند بند  می گذلر  طاقه  رمایه

یک عامل لفزلیشی بافقوه   ندهره نشان ده طور  لند، به ل  لهمی  پیدل ررده گذلر  به طور فزلینده  رمایه

ل  در  فمان ره لز  ها  بیمه باشند و به لی  دفیل ل   ره تعدلد شرر  برل  قرلردلدها  ترریای پویا می

ها در  در شهل زیر روند لفزلی  شرر . رنند رو به لفزلی  ل   محصوالت ترریای پویا ل تباده می

 .مشاهده نمودتولن  لرلئه محصوالت ترریای پویا رل می  زمینه
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 های استفاده و معرفی از محصوالت ترکیبی پویا های مختلف به ترتیب سال شرکت .8شکل

 

محصوالت ترریای پویا ره در حال حاضردر بازلر رشور  فمان به عنولن قرلردلدها  ( 1)جدول  

هایی ل   ره دلرل  لی    تون لول بیانگر نام شرر . رند شوند رل تصریح می م تمر  معوق لرلئه می

ر ها و یا د نوع محصول ه تند؛ در  تون دوم فی   یا محصول ولقعی لرلئه شده تو ط لی  شرر 

ها لرلئه شده ل  ؛  تون  وم و چ ارم به ترتی ، در د ترس بودن  صورت موجود بودن خط توفید  ن

ها  لوفیه محصوالت ترریای  ها  مختل  قرلردلد با توجه به نوع مافیات و یارلنه دوف  و طرح ن خه

 .نماید پویا رل بیان می

 صندوقی در کشور آلمان 9و  1محصوالت ترکیبی پویا  .8جدول 

Design Product type Product line / product Insurance company 

2-fund* basic / subsidized / 

private Invest alpha-Balance Allianz 

3-fund basic / subsidized / 

private ALfonds Alte Leipziger 

3-fund basic / subsidized / 

private FoRte 3D ARAG 

3-fund Subsidized Riester-Rente ReFlex Asstel 

3-fund 
basic / subsidized / 

private Congenial Condor 
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Design Product type Product line / product Insurance company 

3-fund subsidized / private Garantierente 

ZUKUNFT Die Bayerische 

3-fund subsidized / private ReFlex Gothaer 

3-fund Subsidized SafePerformer Riester 

Rente Heidelberger Leben 

3-fund 
basic / subsidized / 

private TwoTrust HDI 

3-fund 
basic / subsidized / 

private Performer LV 1871 

3-fund 
basic / subsidized / 

private 
Basisrente / Riesterrente / 

Betriebsrente / 

Privatrente 
Moneymaxx 

3-fund 
basic / subsidized / 

private Doppel-Invest Nürnberger 

3-fund 
basic / subsidized / 

private GarantRente Vario Provinzial 

3-fund 
basic / subsidized / 

private SIGGI Signal Iduna 

3-fund 
basic / subsidized / 

private performance-safe Stuttgarter 

3-fund subsidized / private topinvest Universa 

3-fund basic / private Variorente-Invest VHV 

3-fund 
basic / subsidized / 

private Basis- / Riester-Rente Volkswohl Bund 

3-fund* 
basic / subsidized / 

private ISS VPV 

3-fund 
basic / subsidized / 

private Genius Württembergische 

2-fund* basic / subsidized / 

private IntelliProtect WWK 
 

تگی رل  ها  بازنش درصد لز محصوالت رشور  فمان  ه  طح لز برنامه 11دهد  نتایج جدول نشان می

 :باشند و لی   طوح بازنش تگی به ترتی  زیر می( صندوق موجود  21صندوق لز  11)دلرند 

 ، (Basic)مافیات معوق باRürup ل  یا بازنش تگی  بازنش تگی پایه .1

شود  ره برل  رارمندلن دوف  در نظر گرفته می (Riester)بازنش تگی با عنولن یارلنه دوفتی  .2

(Subsidized)، 

 . (Private)بازنش تگی شخصی یا خصوصی  .3
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رل لرلئه  (Subsidized)دوفتی      یارلنه ل  با ن خه گر محصوالت بیمه بیمه 2طاق مطاف  فوق فقط 

 (Subsidized) دوفتی      یارلنه بر برنامه بازنش تگی با ن خه گر عالوه بیمه 4ره  درحافی. دهند می

 . گیرند ل  رل هم پی می ها  بازنش تگی پایه برنامه

طرحی ره غافااً لرلئه . شوند صندوق تبهیک می 3و  2محصوالت ترریای پویا در  فمان به دو حاف  

صندوقی تن ا  2شود و طرح  گر لرلئه می بیمه 12صندوقی ل   ره تو ط  3شود بر ل اس رویهرد  می

ره صندوق ترریای پویا، دو صندوق بصورت   ام کخی 2در طرح . گردد گر لرلئه می بیمه 2تو ط 

صندوق ترریای پویا یک صندوق ضمان  نیز  3ره در  نامه و صندوق   ام وجود دلرد درحافی بیمه

 . شود لضافه می

ها  ترریای پویا یک فرلیند تعادفی بی  هر یک لز  ها  قال لشاره شد  ی تم همانطور ره در ق م 

رنند، لما فولصل زمانی بی  لنتقاالت برل  هر ردلم لز لی  مباهیم در نظر گرفته شده  ها لیجاد می صندوق

لرجح ل   زیرل ب تر تر  گذلر  فحاظ رردن فولصل زمانی روتاه لز  و  دیگر در  رمایه. متباوت ل  

 م   رل به  تولنیم ن ا  به تحررات بازلر ولرن  نشان دهیم و در زمان  قوط بازلر  رمایه می

یا صندوق ضمان   وق دهیم و یا در  بیمه حقتر مانند   ام کخیره  ها  رم ری ک گذلر   رمایه

 .گذلر  دلشته باشیم هنگام صعود روند بازلر، برنامه منا ای برل   رمایه

ها  معامالت و حبظ ظرفی  عمل  ها  تجدید  رمایه لز به حدلقل ر یدن هزینه لز  و  دیگر هزینه 

بنابرلی  دو رویهرد مختل  رل برل  به حدلرثر ر اندن  ود در نظر گرفته . شود در ل رع وق  لیجاد می

 :شود می

 به صورت روزلنه لی   رمایه رل لدلره رنیم،  .1

 .مایه رل لدلره رنیمبه صورت ماهیانه لی   ر  .2

گر یک بار در ماه در لی   بیمه 13  عمر  فمان صورت گرفته  در لی  مطافعه ره بر رو  بازلر بیمه

دهند ره با عالم   گر لی  رار رل هر روز لنجام می بیمه 3ره  رنند درحافی گذلر  تجدید نظر می  رمایه

ها هر روز لنجام  ی  عمل لنتقال در دو صندوقیشود ره ل مشاهده می .لند  تاره در جدول نشان دلده شده

ها، صندوق ضمانتی وجود ندلرد ره لی   دفیل  ن نیز ولضح ل   زیرل در دو صندوقی. شود می

شود به جز در  ها  ماهانه ل تباده می ها لز لنتقال گذلر  رل تضمی  رند لما تقریااً در  ه صندوقی  رمایه

 .شود م میمورد  خاص ره لی  عمل هر روز لنجا

باشد لما کرر نهاتی چند در  ها لطالعات در مورد چگونگی لنتقاالت ب یار محدود می در لرثر شرر 

 :تولند قابل توجه باشد می لی  مورد
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گذلر ،  ها   ه صندوق تن ا زیربنا  رلهارد  رمایه در بروشورها و ل ناد قرلردلدها لز  ی تم .1

 .باشد مر و یک صندوق ضمان  و یک صندوق   ام میع  نامه بیمه    ل تباده لز   ام کخیره

لفاته . نامه لنتخاب شود بیمه ٔ    تولند به طور رلی تو ط دلرنده گذلر    ام می صندوق  رمایه .2

 .شود گر هرگز فاش نمی گذلر  تو ط بیمه لطالعات مربوط به  رمایه

( 3)   ها در لصل بر ل اس معادفه شود ره  ی تم می  گرها لشاره در ب یار  لز بروشورها و ل ناد بیمه

دهد که در  را به ما نشان می( 3)، یك رویکرد از رابطه Condorگر  به عنوان نمونه بیمه. ه تند

،1   آن  𝛌درصد و  ۰    ها از صندوق ضمانتی  به عبارت دیگر آن. است  2 ۰ 

ها  همچنین آن. درصد از ارزش خود را از دست بدهد 2۰تواند بیشتر  نماید که نمی استفاده می

گیرند، لما مطابق با  بیمه در نظر می ها  حق رل برل     ام صندوق کخیره درصدي ۱5۵1حداقل بهره 

 .شود ل ناد، لی  مورد برل  مهانیزم لنتقال در نظر گرفته نمی

ها در نظر  جایی  رمایه بی  رل صندوق باشند به لی  معنی ره لمهان جابه می ها تماماً پویا رل  ی تم .3

 .دهند بدون هیچ محدودیتی لنجام شود  ازند و لجازه می گرفته شده رل می ر می

4.  (Siebert, 2008 ) به عنولن مثال لنتقاال  . گیرد هایی رل در نظر می برل  مدیری  ری ک محدودی

 .شااود درصااد لرزش ح اااب محاادود ماای   4هااا بااه    ااایر صااندوق  نامااه بااه  لز  اا ام کخیااره بیمااه  

 (Provinzial, 2013) 

دهد  زمان میان حدلرثر دو صندوق در جریان قرلر می ره  رمایه رل به طور هم( 3)   بر خال  معادفه

تولن لز  ه صندوق ل تباده  زمان می ل  به نام لشتوتگارد  ی تمی رل لرلئه ررده ره هم یک شرر  بیمه

دهند ره در  گذلر  رل لرلئه می بازده  رمایه-ها  مختلبی لز ری ک ها نمایه با لنجام لی  رار  ن ررد

 .پردلزیم لدلمه به  ن می

گیرند ره لی   رل برل  صندوق ضمان  خود در نظر می  CPPIها ره رویهرد  بر خال  لرثر شرر 

رند ره به  ضمان  ل تباده میبرل  صندوق   OBPIرار رامالً متدلول ل   یک شرر  لز رویهرد 

ل  ، ره لختیارلت خرید طوالنی رل در برلبر راه  قیم  محافظ   1«رلهارد یقه صبر هزینه»لصطالح 

لی  لیده برل  . شود ها  روتاه مدت پردلخ  می نامه با فروش ره لختیارلت بیمه رند، درحافی می

رند لی  نیز بر  وق ضمان  ل تباده میدر صند  CPPIجلوگیر  رردن لز نو انات بازلر لز رلهارد 

 .باشد ها  ماهانه می ها   ه صندوق با لنتقال خال   ی تم

                                                                                                                         
1. Zero-Cost Collar Strategy 
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لز   VPVرنند مثالً شرر   ها  دیگر  هم ه تند ره به طور خاص لز  ه صندوقی رار می شرر  

یک صندوق   ام کخیره و دو صندوق ضمان  به جا  یک صندوق ضمان  و یک صندوق   ام، 

 . رند میل تباده 

در بخ  بعد ، ما به برر ی رلی بازلر با توجه به لختیارلت تعایه شده و همچنی  لجزل  لی  قرلردلدها 

ره هر قرلردلد   طور  شوند به   موالر طرلحی می محصوالت به طور معمول مطابق لیده. پردلزیم می

 :گیریم رل در نظر میها  د ته برل  جزئیات قرلردلد 3بدی  ترتی  ما . قابل تنظیم شدن ل  

  گذلر   رمایهتصمیمات مربوط به  .1

 حدلقل بازپردلخ  تضمی  شده  .2

 ضمان  قبل  .3

 لختیارلت پردلخ   .4

 مدیری  لنقضاء .1

 ها  مرگ  پرونده .6

 ها  لضافی  پوش  .1

 بیمه حقلختیارلت پردلخ   .3

 

شده  های لحاظ تجزیه و تحلیل بازار محصوالت ترکیبی پویا براساس ویژگی .1جدول

 محصولدر 

Availability Product feature Category 

Provided by 20 

insurers (all except 

VPV) 

Fund investment can be chosen by 

policyholder and changed during 

the 

contract term (shift and switch) 

Investment decision 

12 insurers 
Full money-back guarantee (as 

required 

for a Riester pension plan) 
Minimum guaranteed 

payoff 
9 insurers Choice of the guarantee level 

8 insurers 
Individual lock-in option of the 

full 

account value 

Lock-in guarantees 5 insurers full lock-in, 

3 partial lock-in, 1 

both 
Automatic lock-in 

5 insurers No lock-in 
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2 insurers Lock-out option 

All insurers 

(depending 

on product type) 

Lump-sum, annuity, and 

combination 

Thereof 
Payoff options 

All insurers Option for the last 3-5 years of the 

accumulation phase Expiry management 

3 insurers Offered within a life cycle model 

All insurers 

Death benefit: Account value or 

maximum of account value and 

paid-in 

premiums 
Case of death 

3 insurers “No death benefit” option 

Available by most 

insurers 

Options typically include 

disability 

insurance, term life insurance and 

long-term care insurance 
Additional insurance 

All insurers Additional contribution 

Available by most 

insurers 

Single premium vs. periodic 

premiums; 

increase and decrease premiums; 

dynamic premium option; pause 

and 

resume premium payments; stop 

premium payments (paid-up 

option) 

Options for premium 

payments 

گذلر   تولنند وجوهی رل برل   رمایه دلرندگان لی  لمتیاز می: گذاری تصمیمات مربوط به سرمایه

تحقیقات ما  .دهنددر  ن لنتخاب رنند ره در طول مدت قرلر دلد مجاز ه تند ره لی  وجوه رل تغییر 

ها   دهد ره لوفوی  گذلر نمی ل  لی  لجازه رل به بیمه نشان دلده ل   ره تن ا یک شرر  بیمه

گذلر   فوی  وجوه تو ط  ی تم  رمایهوگذلر  خود رل لنتخاب رند ره در لی  شرر   ل  رمایه
1

ISS شود نشان  شرر  می 21شرر  لز  21  مولرد مورد برر ی ره شامل  در رلیه. شود لنتخاب می

شدگان پرتبو  ری هی خود رل  مجاز ل   بیمه 111تا بی  لز  6ها لز رنج  دهد ره لنتخاب صندوق می

 .رنند میباشند لنتخاب  ها  ج انی می ها ره غافااً مورد توجه صندوق با لنتخاب لز لی  رنج لز صندوق

ها  فرد   گذلر  مانند صندوق ها  مختل   رمایه ها  ج انی به طور معمول شامل گزینه لی  صندوق

ها   صندوق)ها  دلخل صندوقی  یا صندوق( شوند هایی ره تو ط لفرلد خاص لرلئه می صندوق)

                                                                                                                         
1. Intelligent Shift-System 
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  ها  ضمان و یا در صندوق( رنند گذلر  می شوند و دلخل یک صندوق  رمایه مختل  جمع می

و یا ( گیرد لما ممه  ل    ود بیشتر  رل نصی  مشتر  بهند صندوقی ره حدلقل  ود رل در نظر می)

 (.ها  محیط زی تی مثال برل  هد )شود  ها  خاص به طور فعال لرلئه می پرتبویی ره با توجه به لفوی 

ت مختل  ها برل اس درجا گذلر ، لختیارلت مختلبی تو ط خود شرر  برل    ان شدن  رمایه 

 : شوند   رلی تق یم می شود و لی  لختیارلت به  ه د ته پذیر  لرلئه می ری ک

 با ثاات / رار  محافظه .1

 با رشد / متعادل  .2

 دلر  ری ک .3

گذلر  مشتر  مجاور نی   ره تن ا لز یک صندوق ل تباده رند بلهه  برل  تهمیل لنتخاب  رمایه

اته کرر لی  نهته ب یار م م ل   ره باید حدلقل وجوه ها  مختلبی رل لنتخاب رند لف تولند صندوق می

بیشینه لی  تعدلد بر ل اس . ها  مختل  لز طر  مشتر  گذلشته شود گذلر  در صندوق برل   رمایه

تولند به طور معمول بخشی  با لنجام لی  رار مشتر  می. باشد صندوق می 21تا  1قرلردلدها  موردنظر لز 

ره معموالً حدلقل یک صندوق وجود دلرد  درحافی. رصد مشخص رندلز هر صندوق رل به صورت د

 .گذلر  هر صندوق باشد تولند بخشی لز رل  رمایه ره می

گذلر  خود رل  تولنند تصمیمات  رمایه نامه می گذلر ، دلرندگان بیمه    رمایه عالوه برل لنتخاب لوفیه

نامه لغل   بنابرلی ، دلرندگان بیمه. دهند در طول مدت قرلردلد به دفیل تغییر در لرزش بازلر تغییر

ها  صندوق رل بطور  گذلر  رل لنتخاب رنند، ره  رمایه( برل  هزینه)تولنند به لصطالح لختیار تعادل  می

گذلر  نمایند، ره  بند  لوفیه لنتخاب شده، مجددلً  رمایه با توجه به تق یم( به عنولن مثال  االنه)منظم 

 :  رنیم  ن لشاره میدر لدلمه به  ه مورد 

ها  خود رل در    جار  مجددلً  رمایه تولنند با ل تباده لز بودجه  از  می به منظور منظم .1

نیز گبته  1گذلر ، لختیار لنتقال ها  مختل  منتقل رنند ره به لی  در لصطالحات  رمایه صندوق

رند بلهه فقط برل  تخصیص  گذلر  لیجاد نمی شود لی  لختیار لنتقال تغییر  رل در  ی تم  رمایه می

 .شود جار  ل تباده می    بودجه

هایی ره به صورت جدید  گذلر  رل برل   رمایه ره رویهرد  رمایه 2لختیار  به عنولن تعویض .2

 .دهد شوند، تغییر می ولرد  ی تم می

 .تولند با هم ل تباده شود ها  فعلی و  ینده لختیار لنتقال و تعویض می تغییر تخصیص  رمایه منظور به .3

                                                                                                                         
1. Shift Option 
2. Switch Option 
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گذلر    رمایه  نامه لجازه شود ره به دلرندگان بیمه گرلن لرلئه می بیمه    لختیار لنتقال و تعویض تو ط رلیه

باشد و  ل  می بدون هیچ هزینهها  ها و تعویض به طور رلی لی  لنتقال. دهد ها  مختل  رل می در صندوق

 .گیرد به صورت رلیگان صورت می( یک بار در  ال)یا حدلقل برل  تعدلد مشخصی 

ها  بازنش تگی دوفتی به ضمان  بازگش   ره برنامه درحافی: حداقل بازپرداخت تضمین شده

لز  طح ضمان  رل  تولنند گزینشی نامه طاق قانون نیاز دلرند قرلردلدها  خصوصی می پول در لتمام بیمه

تولند حدلقل بازپردلخ  در پایان قرلردلد رل  گذلر می در  غاز قرلردلدها  خصوصی بیمه. لرلئه دهند

تولند با ل تباده لز نیاز مشتر  طرلحی شود و یک  مشخص رند یعنی قرلردلد به صورت مدوالر می

 . گذلر لرلئه دهد محصول در لنحصار خود رل به بیمه

گر در  فمان  بیمه 21بیمه گر لز  2حدلقل بازپردلخ  تضمی  شده، تو ط   لنتخاب  زلدلنهلی  لمهان 

تری  محدوده  و یع. گرها  مختل  لشهال متباوتی دلرد لنتخاب بی  بیمه    لرلئه شده ل   لی  دلمنه

عدم ) 1تولنند لز بی   گذلرلن می ره بیمه بیان شده ل   یعنی درجایی  LV1871تو ط شرر 

حدلقل بازپردلخ  رل لنتخاب ( ضمان  برگش  پول) 111تا ( زپردلخ  تضمی  شده در زمان  رر یدبا

ها   دلمنه .   پردلخ  شده    افیانه بیمه حقدرصد ضمان  نرخ ب ره در  11/1   رنند به عالوه

ا  گره درصد ره تو ط بیمه 111تا ... درصد و  21درصد،  11تر  نیز وجود دلرد مثالً لز  معمول

 2رنند ره  درصد  رل برل  بازگش  پول تضمی  می 111گر نیز ضمان   بیمه 12. شود مختل  لرلئه می

دهند ره به موج  قولنی   فمان باید ضمان  بازگش  پول دلشته    بازنش تگی لرلئه می گر برنامه بیمه

 .باشند

 قبل برل  لختیار  هاقرلردلد لز ب یار  شده، تضمی  بازپردلخ  حدلقل بر عالوه: ضمانت قفل

 رویهرد در لی  رل تا دو. شود می تضمی   رر ید زمان پایان در ره دلرند جار  ح اب لرزش 1رردن

 :وجود دلرد

 یا ماه یک  غاز مثال در عنولن به مشخص، هایی تاریخ در رل قبل زمان خودش تولند می گذلر بیمه .1

 .رند لنتخاب  ال یک

 .دهد لنجام رل قبل لی  تولند می مهانی م خودرار یک .2

 .ل   متباوت  ن، در قبل ضمان   طح به توجه با بازلر در موجود خودرار قبل لختیارلت 

 درصد فقط بلهه رنند، نمی تضمی  رل جار  ح اب لرزش لز ٪111 ها  ی تم لز بعضی دیگر، عاارت به

                                                                                                                         
1. Lock-in 
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 ها  گذلر   رمایه در ره بخ  باالتر  لز وجوه رل لی  هد  رنند با تضمی  می رل  رمایه لز معینی

 .بگذلرند پرری ک

 خودرار ن خه و شود می لرلئه گر بیمه 21 گر لز بیمه  3 تو ط ح اب، رامل لرزش شخصی قبل لختیار 

 گرلن بیمه لی  لز یهی ره درحافی .شود می لرلئه( دو هر 1 و جزئی قبل 3 رامل، قبل 1) گر بیمه 2 تو ط

گر  بیمه 1 تو ط لختیار دو هر لز یک هیچ. دهد می لرلئه خودرار    ن خه رل به خوبی ل  شخصی ن خه

  طح ره رنند، می کرر رل 1ب اود قبل لمهان گر بیمه 2 قبل، لختیار بر عالوه. شوند نمی لرلئه دیگر

 لفزلی  با بازده ها  فرص  لفزلی  برل  رار لی . گردلند برمی قالی قبل  طح به رل فعلی ضمان 

  .شود می لنجام پر ری ک ها  گذلر   رمایه لز بخشی

یک  ح اب لرزش تولن می پردلخ ، مرحله  غاز و لنااش  مرحله پایان در :پرداخت اختیارات

 در قرلردلدها  تمام .ررد پردلخ   ن لز ترریای یا یهجا م تمر ، پردلخ  یک عنولن به رل گذلر بیمه

 ،Riester بازنش تگی یارلنه دوفتی برنامه برل  لما دهند، می لرلئه رل لمهان  ه لی  شده گرفته نظر

 پردلخ  م تمر  یک عنولن به ح اب لرزش مابقی ل  ، مجاز ٪31 جا  تا حدلرثر یک پردلخ 

 . شود می

 مرحله پایان در موجود  رمایه پردلخ  برل  مختلبی ها  ن خه تح  لی  برر ی، قرلردلدها  برل 

 یک عنولن به تولند می  رمایه ،(لفعمر مادلم) ل تاندلرد م تمر  یک بر عالوه. دلرد وجود لنااش 

 مشخصی درصد تو ط  افه هر ره  افیانه ها  پردلخ  با م تمر  شود، یک پردلخ  موق  م تمر 

 مازلد لینهه مگر ل   ثاب  و یابد می لفزلی  مازلد ره با  افیانه پردلخ  با م تمر  یا یابد می لفزلی 

 .یابد راه 

 ره پردلخ  مرحله رل در تولن می رل لنااش    در مرحله ترریای پویا گذلر   رمایه مهانی م عالوه، به

 بازپردلخ ، نوع مورد در گیر  تصمیم لز جدل. ررد حبظ شود، می گبته م تمر  ترریای پویا  ن به

  نی طی  شرر  بیمه یک هر. رنند شخصاً لنتخاب رل پردلخ  مرحله شروع تولنند می نیز گذلرلن بیمه

 شده لرلئه 31 تا 11 و یا  11 تا 62 طی   نی شده، گرفته نظر در قرلردلدها  برل . رند می لنتخاب رل

 . ل  

   شده حاصل و ح اب موجود لرزش لز محافظ  لنقضا در ولقع بیانگر مدیری  لیده :لنقضا مدیری 

 مرحله برل  از    ماده)  رمایه بازلر در ناگ انی لف  برلبر در لنااش  در مرحله گذشته ها   ال

 مانند تر لم  ها  دلرلیی  م  به گذلر   رمایه ها  صندوق در  با لنتقال  رمایه باشد ره می (پردلخ 

                                                                                                                         
1. Lock-out 
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 معمول طور به لنقضا مدیری . گیرد صورت می گذلر  نامه  رمایه بیمه کخیره   ام یا ضمان  صندوق

 :شود معمول به دو صورت لرلئه می طور لی  لختیار، به .رند لنتخاب تولند می مشتر  ره ل   لختیار 

 هزینه  بدون .1

 نه) قرلردلد، لنقضا  زمان به ب ته رل گذلر   رمایه تصمیمات ره عمر چرخه لز در چارچوب مدفی .2

 .رند می رنترل (قرلردلد پایانی ها   ال برل  تن ا

 در رل ری هی ها  دلرلیی لز باالیی ن اتاً بخ  ره ل   لی  عمر چرخه لز الزم به کرر ل   ره هد 

 ر یدن برل  قرلردلد  رر ید زمان تا رل بخ  لی  و دلشته نگه صعود  پتان یل با قرلردلد لوفیه ها   ال

 . دهیم راه  لنااش ، مرحله پایان در پایدلر بازپردلخ  به

همچنی  مشاهده . شوند شامل می رل لنقضا مدیری  مطافعه، لی  در شده گرفته نظر در قرلردلدها  رلیه

( پردلخ  مرحله لز قال) لنااش  مرحله در  خر  ال 1-3 برل  معمول طور به شود ره لی  لختیار می

 در گر عمر بیمه 21 لز مورد 3 تو ط زندگی، چرخه مدل بر ل اس لنقضا مدیری  یک. شده ل   لرلئه

 .شود می لرلئه شده گرفته نظر

 حدلرثر جار ، یا ح اب لرزش یا لنااش ، معموالً مرحله در فوت صورت در :مرگ های پرونده

 دیگر، طر  لز. شود می پردلخ  نبعان  ن زمان به ک  تا شده پردلخ  بیمه حق و جار  ح اب لرزش

 عالوه. رند لنتخاب رل "مرگ مزلیا  بدون" لختیار تولند می نیز گذلر بیمه ره شوند می یاد ور گر بیمه 3

 .ررد بیمه رل مرگ مختل  مزلیا  تولن می عمر بیمه لضافی پوش  زمینه در لی ، بر

 بیمه و زمانی عمر بیمه  ناتولنی، بیمه شامل معمول طور به بیمه لضافی لختیارلت :اضافی پوشش

 رند می کرر 2113در  ال  Provinzial   مثال شرر  بیمه عنولن به. ل   مدت طوالنی ها  مرلقا 

 ها  پوش  لی ، بر عالوه. بوده ل   ها   خ  بیمار  برل  ل  بیمه شامل قاالً ها  ن قرلردلدها  ره

 .ل   پذیر لمهان شده گرفته نظر در ها  نامه رلیه بیمه در قرلردلدها در لضافی

 بیمه حق یک ره بگیرد تصمیم باید مشتر  قرلردلد، شروع بدو در :بیمه حق پرداخت اختیارات

 در. ماهانه رل لنتخاب نماید یا  االنه بیمه حق یعنی ل ، دوره بیمه حق پردلخ  با قرلردلد یک یا یهجا

 لفزلیشی یا و در طول مدت قرلردلد راهشی تولند می ل  دوره بیمه حق پردلخ  قرلردلدها، لز ب یار 

 بیمه در  ینده، حق تک لفزلی  لز جدل . دهند نمی رل بیمه حق لفزلی  لجازه گرلن بیمه همه لما. باشد

 بروز صورت در. دهد می لفزلی  ثاب  درصد با رل ل  دوره بیمه حق  ال هر ،1پویا بیمه حق لختیار یک

 مثالً) رنند متوق  بیمه رل معمول پردلخ  حق طور به تولنند می گذلرلن بیمه بیمه، حق پردلخ  در مشهل

                                                                                                                         
1. Dynamic Premium Option 
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 های بازنشستگی بر ضریب نفوذ بیمه  های عمر و مستمری در بیمه بررسی عملکرد محصوالت ترکیبی پویا
 

 گذلرلن بیمه برلی ، عالوه. بگیرند  ر لز رل خود بیمه حق پردلخ  متعاقااً پس لز  ن و(  ال 3 حدلرثر

 یک به منجر ره( 1پردلخ  لختیار) رنند به طور رامل متوق  رل بیمه حق پردلخ  زمان در هر تولنند می

 .شود می مخب    م دوره

 گذاری بازده سرمایه -ریسک  نمایه: محصوالت مقایسه قابلیت -1

 لز بازده -ها  ری ک نمایه گذلرلن، بیمه دیدگاه لز نوی  ل  بیمه محصوالت جذلبی  لرزیابی هنگام

 .گیرند می قرلر برر ی مورد جزئیات با زیر بخ  در رو لی  لز ره ه تند، برخوردلر باالیی لهمی 

  لرزش قطعی ها  بینی پی  برل اس رل قرلردلدها ره ل   بوده معمول گذشته در  نتی، عمر بیمه در 

 قرلردلدها  خال  بر. رردند می با یهدیگر مقای ه منا  ، درجه در باشد، می شامل مازلد ره قرلردلدها

 تو عه و مجدد تعادل روند به ل ا اً  رر ید زمان در ترریای پویا محصوالت بازپردلخ   نتی،

 شامل رل وجوه روزلنه یا ماهانه مجدد توزیع باید ها بینی پی  رو، لی  لز. دلرد ب تگی فرد  ها  صندوق

 حیاتی محصوالت، م یر به ولب تگی لعتماد، برر ی قابل نتایج  وردن د   ره برل  به طور  به شود،

 یک به ولب ته تو عه لفگو  لز ره شود می ل تباده تصادفی ها   از  شایه لز رل تا، لی  در. ل  

 قرلردلدها  مقای ه برل . دهد می  رل لنجام  از  مدل  رمایه، بازلر  ناریوها  برل اس بیمه قرلردلد

 تارنون ره صورتی در. باشند یه ان باید  رمایه بازلر با رلبطه در  از  شایه لصلی فرضیات مختل ،

 ری ک ره مقای ه-ها  بازده نمایه برل  متباوتی لما رویهردها  ندلرد، وجود بازلر در ل تاندلرد  هیچ

 ری ک-ها  بازده نمایه چنی  مثال، عنولن به .دلرد وجود دهد، می لرلئه رل عمر بیمه نوی  محصوالت

ره  "Volatium" نظیر  "ifa-SARA" لفزلر نرم لز نتایج توفید برل  ره لند، شده لنتخاب ITA تو ط

 .رند می لرلئه شده ل  ، ل تباده Morgen & Morgenتو ط 

. دهد می نشانVolatium برل اس  ترریای پویا محصوالت برل  رل ری ک-بازده ها  نمایه (2) شهل

 برنامه یک عنولن به رل محصول ترریای پویا یک گرلن ره تمام بیمه شود لی  حاف  فرض می در

 نشان رل لحتمال لی  نمودلرها. دهند می لرلئه، Volatium مشخصات به همرله خصوصی بازنش تگی

 محدوده در قرلردلد، هر در شده پردلخ  ناخافص بیمه حق در( .p.a)بازده  ولقعی نرخ ره دهد می

. ل   شده کرر  ال 31 زمان مدت با خصوصی قرلردلدها  در لی  برر ی، .گیرد می قرلر مشخصی

 پول لندلز پس ٪111 ضمان  با ل تاندلرد ها  تعرفه با قرلردلدها ها  نمایه چپ  م  نمودلر ره درحافی

 مثال، عنولن به. دهد رل نشان میلختیارلت مختل   به مربوط محصوالت رل   نمودلر دهد، می نشان

 مورد در شود، می ل تباده پول برگش  ٪31 ضمان ( رل    م  نمودلر) 6 محصول برل  ره درحافی

                                                                                                                         
1. Paid-up Option 
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 یک با شده مشخص محصوالت. شده ل   لعمال لنقضا مدیری  تأثیر ،(رل   نمودلر) 4 محصول

 در موجود مشخصات با قرلردلد ها  ویژگی  ایر همچنی . ه تند لضافی قبل ضمان  به مج ز  تاره

 .ل   یه ان  م  چپ نمودلرها 

 
 .برگش  پول ٪31ضمان  *** لنقضا،  مدیری ** ضمانت قفل، :*توضیحات                       

ناخالص پرداخت شده در  بیمه حقدر ( .p.a) احتماالت نرخ واقعی بازده .1شکل

 محدوده مشخص شده برای محصوالت

 

 .سال 90با مدت قرارداد  هیبریدی پویا

 تباوت تولنند می محصوالت بازده-ها  ری ک نمایه دهد، می نشان چپ  م  نمودلر ره همانطور

 لی  نامه، بیمه کخیره   ام برل  شرر  ب ره نرخ متو ط در تغییر لز جدل. باشند دلشته چشمگیر 

 ها  لفگوریتم لگر حتی بنابرلی ،. ل   گرلن بیمه لنتقال متنوع ها  مهانی م لز ناشی ل ا ی ها  تباوت

-ترجیحات ری ک طاق رل محصوفی تولنند می گذلرلن بیمه نشود، منتشر گرلن بیمه تو ط شرر  خاص

 . رنند لنتخاب خود بازده

 چپ در شهل نمودلر) 1 محصول مورد در. دلرند زیاد  تباوت 6 محصول و 1 محصول مثال، عنولن به

قرلر  ٪2-٪1 متو ط بازده باال  ن اتاً لحتمال بعد لز .p.aدرصد  3 لز بی   ود باال  ن اتاً لحتمال (2

 ٪1 - ٪2  افیانه د تر ی به بازده ره ل  ، متباوت 6 محصول در لی  مورد ره درحافی گیرد، می

 لرزش لز زیاد  بخ  گذلر  رردن  رمایه ها،  ی تم لز هد  ب یار  ره درحافی. ل   تر محتمل
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 های بازنشستگی بر ضریب نفوذ بیمه  های عمر و مستمری در بیمه بررسی عملکرد محصوالت ترکیبی پویا
 

( 3) معادفه در همچنی  ره ل   (صندوق  ه صعود  پتان یل باالتری )   ام ها  صندوق در ح اب

 لی  شد، مشخص قاالً ره همانطور. شود می لعمال 6 محصول برل  متباوتی رویهرد ل  ،  شده مشخص

  ه هر در همزمان طور به همیشه  رمایه یعنی رند، می ل تباده همزمان بطور صندوق  ه مهانی م لز

 لی  شود، می مشاهده( 6 محصول) (2)چپ شهل   م  نمودلر در ره همانطور. شود می توزیع صندوق

 و  وم د ته در رل بازده لحتمال توج ی قابل طور لما به دهد، می راه  رل صعود  پتان یل روش

لنتقال  لفگوریتم یک برلی ، عالوه. دهد می لفزلی  درصد، 3 تا 2 بی  ها  بازده برل  یعنی چ ارم

 کرر محصوالت تمام تقریااً ره درحافی. نی   متباوت بازده-ری ک نمایانگر خود خود  متباوت به

. ل   WWK با روش صندوق دو  ی تم ،2محصول ه تند، صندوق 3 لز نوع باال شهل در شده

ره لز نوع  3 و 1 محصوالت با 2 محصول مشخصات دهد، می نشان چپ  م  نمودلر ره همانطور

 .ندلرد زیاد  ه تند تباوت صندوقی 3 محصوالت

 ها  نمایه لبتدل. شود می مشاهده( 2)شهل   م  رل   نمودلر در قرلردلد مختل  لختیارلت تأثیر

 لرلئه 1 و 2 ،1 محصوالت مورد در شده لضافه ل  دوره قبل نامه ضمان  با مربوطه ل تاندلرد قرلردلدها 

 باالتر ها  رده در بازده لحتمال ره شود می مشاهده لی  مولرد در. ( تاره یک با شده مشخص) شود می

 قابل طور به ٪1- ٪2 بازده لحتمال ره درحافی ل  ، رم( ٪2- ٪1) پایی  د ته و(  ال در ٪3 لز بی )

 (. .p.a ٪3- ٪1 بازده برل  همچنی  و) ل   بیشتر ل  مالحظه

 نمای  به قبل نامه ضمان  با مشاب ی لثر ل ا اً 4 محصول مورد در لنقضا مدیری  تأثیر همچنی 

فذل  .ل   رمتر متو ط، دلمنه در بازده لحتمال با در مقای ه زیاد و رم بازده لحتمال یعنی گذلرد، می

 با مقای ه در پول، برگش  ضمان  ٪31 تأثیر ،6 محصول مورد در. ل   تر قو  باالتر راه  پتان یل

یک  ره ررد مشاهده تولن می لینجا در. شود می مشاهده مولرد،  ایر در پول برگش  ٪111 ضمان 

 باالتر بازده لحتمال و دلرد محصول صعود  پتان یل بر مثا  تأثیر بازده تضمی  شده حدلقل  رلم  لز

 .دهد می لفزلی  توج ی قابل میزلن به رل

 نتایج

 با ترتی  بدی . پردلزد می پویاترریای  لز محصوالت جدید  ن اتاً ل  رده بازلر برر ی به پژوه  لی 

 لختیارلت قرلردلدها  ترریای پویا و رلید  ها  ویژگی شنا ایی به بازلر، فعلی وضعی  لرزیابی هد 
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 و تشریح رل ترریای پویا محصوالت مختل  مباهیم لول، گام در. شود پردلخته می بازلر در شده لرلئه

 در رلی برر ی یک دوم، مرحله در. گردد می لرلئه لمهان، صورت در لنتقال  مهانی م ها  لفگوریتم

 ورود میزلن  زمایشی بطور ره هایی تخمی  جمله لز شود، می لرلئه قرلردلد لجزل  تحلیل و تجزیه و بازلر

 به شده فحاظ لختیارلت و محصوالت لنولع لز ل  شامل خالصه رند، می لرزیابی رل گرلن بیمه بازلر به

ترریای  محصوالت و مباهیم مقای ه م هله به لدلمه در .باشد لصلی می ها  ویژگی و مشخصات همرله

 .شود پردلخته می پویا

 لز توج ی قابل تعدلد حاضر حال در ره دهد می نشان پژوه  لی  در شده لرلئه تحلیل و تجزیه

 در مدلوم طور به ها تعدلد  ن و دهند می لرلئه رل ترریای پویا محصوالت  فمان عمر بیمه ها  شرر 

 ترتیاات لق ام و لنولع و دهند می لرلئه رل قرلردلد مختل  ها  ن خه گرلن بیمه. ل   لفزلی  حال

 دهد می نشان ها یافته لی . دهند می پوش  رل دوف  یارلنه و مافیات با رلبطه در رل  فمان در بازنش تگی

 لوفی  در تولنند می ره ل  ، شده ل تباده محصوالت ترریای پویا برل  لنتقال مختل  ها  مهانی م ره

 غاف  رویهرد صندوق 3 ها   ی تم لگرچه،. شوند تق یم صندوق 3 و صندوق 2 رویهردها  با مرحله

 مشخصات و دلرند چشمگیر  ها  تباوت ها  ن دقیق لجرل  در نیز لی  محصوالت ترریای پویا ه تند،

 .ل   متنوع ها  ن محصول

 با همرله) رنند می گذلر   رمایه   ام صندوق در رل نامه  رمایه بیمه لز   م حدلرثر ها  ی تم لز برخی 

 تعادل دیگر، مقابل هد  رویهردها  در(. ررد بر ورده رل ضمان  تولن می هم هنوز لینهه لز لطمینان

 ح اب لرزش معمول، طور به. ل   صعود  پتان یل و چرخه   بی  روند معامله معامله، ها  هزینه

 محدود  لز فقط تعدلد ره درحافی یابد، می لختصاص مختلبی ها  صندوق به ماهانه صورت به قرلردلد

 .دهند می لنجام رل لنتقال خود روز هر بیمه ها  شرر 

 عموم د ترس در رلی طور به دهی لنتقال جزئیات یا ها لفگوریتم ره دهد می نشان بازلر تحلیل و تجزیه 

بازده -ها  ری ک رند، نمایه می دشولر گذلرلن بیمه مقای ه محصوالت رل برل  خود، نوبه به لی . نی  

 ل اس بر بازده-ها  ری ک نمایه. باشد می محصوالت شبافی  برل  و مقای ه یک لیجاد باعث

 لز عمر ها  بیمه نوی  محصوالت مقای ه حاضر، حال در. شود می محا اه رارفو مون   از  شایه

 برل  لرزشمند  شروع نقطه ل   ممه  و نهرده تجربه رل جامعی تحلیل لمروز به تا گذلر بیمه دیدگاه

 .باشد بیشتر تحقیقات
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 ای درمان در کشورهای منتخب شناسایی و بررسی محصوالت بیمه
 

 ای درمان در کشورهای منتخب شناسایی و بررسی محصوالت بیمه
 

 2رضا ج انگیر    1ن ری  حضارمقدم

 

 چکیده

 لفزلی  و مردم لمنی  و رفاه تأمی  در بیمه لقتصاد  نق  مررز  به لرتقا  رل تا  لفزلم قانونی بیمه در

 لقتصاد ، تو عه ششم برنامه پنج افه  اف ا  طی در  ن ج انی متو ط تا رشور در بیمه نبوک ضری 

ل  به  ها  بیمه فرهنگی، یهی لز رلههارها  متصور، شنا ایی خالءها  موجود در پوش  و لجتماعی

بر لی  ل اس و با توجه به  نهه یهی لز . ل  در رشور ل   ج   طرلحی محصوالت جدید بیمه

شور، رشته بیمه درمان ل   ره به طور م تقیم با  الم  و معیش  مردم ل  در ر ها  م م بیمه رشته

منتخ  بر  رشورها  در درمان بیمه محصوالت باشد؛ هد  در لی  مقافه شنا ایی جامعه در لرتااط می

ها  قابل پوش   ن ا و در ن ای  مقای ه  ل اس نظام  الم  موجود در  ن رشورها و لحصا  ری ک

به منظور پا خگویی به لهدل  مورد نظر، روش . درمان موجود در رشور ل    ن با محصوالت بیمه

مطافعه تطایقی لتخاک شده و رشورها   فمان، لنگلیس، رانادل،  مریها، ترریه و لیرلن به عنولن نمونه 

نتایج حاصل لز مطافعه تطایقی در رشورها  منتخ  و مقای ه  ن با وضعی  . لند تحقیق لنتخاب شده

بیمه درمان در رشور لیرلن با  ایر رشورها  محصوالتدهد ره تنوع  ر رشور لیرلن، نشان میموجود د

تولن به مولرد  نظیر  ها  درمان در رشور لیرلن رل می فذل ضری  نبوک پایی  بیمه. لختال  چندلنی ندلرد

ها  موجود و ریبی  نامطلوب  نامه بیمه  ها  لنبرلد  درمان، عدم جامعی  پوش  نامه عدم گ ترش بیمه

به لی  . لفرلد لرتااط دلد درخول   و نیاز با متنا   درمان بیمه والتمحص لرلئه خدمات و عدم لرلئه

 نظیر مولرد  دلدن قرلر پوش  تح  طریق لز تهمیلی ها  نامه بیمه شود پهیج ترتی  پیشن اد می

 تولناخشی، خدمات پیشگیر ، خدمات جابجایی، و لنتقال ها  هزینه بیمار، همرله و غذل لتاق، ها  هزینه

 تر جامع ... و دور رله لز صورت به دیجیتال عمومی پزشک بیمارلن، روزلنه م تمر  منزل، در مرلقا 

ل  بر تح  پوش  قرلر دلدن  ها  بیمه درمان پایه و مهمل، تمررز ویژه همچنی  در پوش . گردد

 .ها  بلندمدت شود خدمات مربوط به  الم  رولن و مرلقا 

    الم ، مطافعه تطایقی  اختار، بیمه درمان، نظام :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 ،  رپر   لدلره لمور پژوهشی و  موزشی عضو هیات علمی پژوهشهده بیمه. 1

 پزشهی ر انی لطالع و مدیری  لیرلن، دلنشهده پزشهی علوم  الم  دلنشگاه لقتصاد تخصصی درتر  دلنشجو  .2
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 مقدمه -8

 برل   ازمانی  ی تم ا  ه تیم، مختل ها   زمینه در شگر  تحوالت و تغییر شاهد ره لمروز دنیا  در

 ضم  ره نحو  به. باشد گرل محیط و نگر  ینده ره گیرند ب ره ریز  برنامه نوعی لز باید موفقی  ر  

  ازمان تعامل نحوه و  ازمان بر رل  ن ا تاثیر بلندمدت زمانی لفق در محیطی تحوالت و عولمل شنا ایی

 تری  م م لز یهی  الم . نی   مقوفه لی  لز جدلیی نیز  الم  بخ . رند مشخص رل  ن ا با

 لرتقا  و حبظ در رل روزلفزونی نق   ن جدید تعاری  با  الم  نظام و ل   بشر نوع ها  دغدغه

  ن تایید رننده عضو هم لیرلن)  فماتا رنولن یون در ره  المتی. دلرد ع ده بر جامعه  الم   طح

 به لمید لفزلی  یاها  بیمار  درمان و پیشگیر  دناال به فقط  شد؛ شناخته تو عه محور عنولن به( ل  

 تا جامعهها   عرصه همه در رامل فعافی  لی  شادلب   افم، ج می با عمر  طول بلهه نی   زندگی

  .ل   زندگی فحظات  خری 

 بهها  نظام لی  ره بود بی تم قرن. لند شده م می تغییرلت د تخوش لخیر، ها  دهه در  الم  ها  نظام 

 ولحد هد  یک به ر یدن برل  ره ن ادهایی وها  روش  عملهردها، لز پیو ته مجموعه  - جدید معنا 

  (.1324ب ا انی، م عود  لصل و لخولن )لند  ررده رار  به شروع  -رنند می عمل

  الم  نظام لز م تقیم تابعی مختل  رشورها  در شده لرلئه درمان بیمه محصوالت ره ل   بدی ی

 محصوالت در تغییرلت به منجر  الم  ها  نظام در لفذرر فوق تغییرلت و بوده رشور  ن در موجود

 در روز به تغییرلت لز بتولن  نهه برل  رار رله تن ا ل اس، لی  بر. شد خولهد نیز شده لرلئه درمان بیمه

 لرلئه  الم  نظام  ن ل اس بر ره درمانی بیمه محصوالت در تغییرلت  ن تاع به و  الم  ها  نظام

 بیمه محصوالت و  الم  نظام مدیری  چگونگی در تغییرلت، لی  به علم با و شد  گاه شوند، می

 رشور در موجود وضعی  با  ن مقای ه و مختلب  رشورها  برر ی نمود، بازنگر  رشور در درمان

 ل تباده تطایقی مطافعه رویهرد لز م تمر صورت به بای   می هد ، لی  تحقق منظور به ولقع در. ل  

 .نمود

 رمک پردلز  نظریه و  از  دلن  ماانی و مرزها گ ترش در تولند می ره لی  بر عالوه تطایقی مطافعه

 حل  صحیحها   حل رله لنتخاب و منا   تصمیمات لتخاک در نیز لجرل و علوم حوزه در  رند،

 (.1324م عود  لصل و لخولن ب ا انی، )گیرد  می قرلر ل تباده مورد عینی مشهالت و معضالت

بر لی  ل اس، هد  در مقافه حاضر، برر ی نظام  الم  و همچنی  محصوالت بیمه درمان در 

 .مان موجود در رشور ل  رشورها  منتخ  و مقای ه  ن با محصوالت بیمه در
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 بیان مساله و دالیل اهمیت موضوع -1

 لفزلی  و مردم لمنی  و رفاه تأمی  در بیمه لقتصاد  نق  مررز  به لرتقا  رل تا  لفزلم قانونی بیمه در

 لقتصاد ، تو عه ششم برنامه پنج افه  اف ا  طی در  ن ج انی متو ط تا رشور در بیمه نبوک ضری 

ل  به  ها  بیمه فرهنگی، یهی لز رلههارها  متصور، شنا ایی خالءها  موجود در پوش  و لجتماعی

ل  ره  ها  بیمه لز طرفی، در میان لنولع پوش . ل  در رشور ل   ج   طرلحی محصوالت جدید بیمه

گردد پوش  بیمه خدمات درمانی لز دو نظر لهمی  دلرد؛ یهی  گر لرلئه می ها  بیمه تو ط  ازمان

ن در تامی   الم  جامعه و حبظ حیات و پویایی  لجتماع و دیگر  لهمی  لقتصاد   ن برل  نق   

 (.1333ررمی و صدوقی، )همه مردم به ویژه لقشار رم در مد و محروم ل   

منتخ  بر ل اس نظام  رشورها  در درمان بیمه محصوالت بر لی  ل اس، هد  در لی  مقافه شنا ایی

ها  قابل پوش   ن ا و در ن ای  مقای ه  ن با  رشورها و لحصا  ری ک الم  موجود در  ن 

 .محصوالت بیمه درمان موجود در رشور ل  
 

 اهداف -9
 :باشد لهدلفی ره مقافه حاضر به دناال پا خگویی به  ن ا  ، به شرح کیل می

o بر ل اس نظام  الم  موجود در رشورها درمان بیمه مختل  محصوالت لحصا  و شنا ایی  

 منتخ ؛

o منتخ ؛ ها  درمان در رشورها  ها  قابل پوش  در بیمه شنا ایی ری ک 

o منتخ  موجود در رشورها  محصوالت با لیرلن در رشور موجود بیمه درمان محصوالت مقای ه. 

 پیشینه تحقیق -1

بند   د تهها  لنجام شده، مشخص شد ره مطافعات مرتاط با موضوع لی  مقافه در دو  با توجه به برر ی

 :گیرند ره در کیل به طور مختصر به برخی لز لی  مطافعات لشاره شده ل   لصلی قرلر می

لند؛ ره لز جمله  ن  ها   الم  در رشورها  مختل  پردلخته تحقیقاتی ره به مطافعه تطایقی نظام -1

 :تولن به مولرد کیل لشاره نمود می

، "ها  ب دلشتی درمانی تطایقی نظام"با عنولن  در رتابی( 1324)م عود  لصل و لخولن ب ا انی 

 فرلن ه  وئیس  وئد  نگاپور ژلپ  رو یه ترریه لنگلیس ل ترلفیا  مریها  فمان رشور 16 مجموعه

  یا ی، به لی  ترتی  ره وضعی . ل   گرفته قرلر برر ی مورد لیرلن و هلند مافز  جنوبی رره فنالند

  الم  خدمات لرلئه نظام  پس و  ن  الم  نظام وظای  و ر اختا و رشور هر لجتماعی و لقتصاد 

 .ل   شده برر ی رشور  ن در  الم  مافی تامی  و ل  بیمه نظام  ن لز پس و رشورها در
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 رشورها   الم  ها  نظام تطایقی مطافعه"ل  با عنولن  مقافه در( 1326) همهارلن و م رلفح ینی

 نظام عملهرد تنا   مقای ه به "ها  عل  ل  الیه تحلیل چارچوب ل اس بر مختلط و  و یال فیارلل،

 حارمی ، منشأ ره دموگرلفیک و تهوررلتیک نظریه دو ل اس بر منتخ  رشورها  گبتمان با  الم 

 صورت به ره ل   تطایقی ل  مطافعه حاضر پژوه . لند  ن ا  ، پردلخته  اختارها  و ها حهوم 

 مختلط و( روبا چی ، رو یه،)  و یال ،(فرلن ه رانادل،  مریها،) فیارلل رشورها  رو  بر هدفمند

 ها  شاخص حیث دهد ره لز نتایج حاصل لز لی  مقافه نشان می. شده ل   لنجام( لنگلیس نروژ،  وئد،)

  الم  نظام توفی . دلشتند ب تر  وضعی  دیگر د ته دو به ن ا  مختلط رشورها   الم ،

 گبتمان. ل   متمررز و متمررز نیمه غیرمتمررز، ترتی ، به  و یال و مختلط فیارلل، رشورها 

 رشورها  در. باشد می طایعی منابع به لتها عدم با دلر   رمایه لقتصاد پایه بر فیارلل، رشورها 

  اختارها، در ها دوف  دخاف  و طایعی کخایر لز ل تباده بر تأرید با  و یافی تی لقتصاد  و یال،

  اختار لیجاد با منا  ، لجتماعی-لقتصاد  شرلیط دلشت  با مختلط رشورها  .ل   حدلرثر 

 محلی صورت به خدمات مدیری  بر تأرید با  الم  مافی تأمی  و خدمات لرلئه در متمررز نیمه

لز  رشورها  ایر به ن ا  تر  مطلوب وضعی ( ل  منطقه ها   ازمان و ها ش ردلر  نق  بودن پررنگ)

 و  یا ی لقتصاد ، لجتماعی،  اختارها  دهنده تشهیل رشورها، لیدئوفوژ . ه تند دلرل  المتی نظر

با  رل  اختار  و گبتمانی ها  الیه بای تی  الم  نظام باز طرلحی برل  لیرلن. ل    الم  پیامدها 

 (.1326 همهارلن، و ح   محمد م رلفح ینی،) دهد قرلر مدنظر هم

 بیمه ها  مدل در مافی تامی  در عدلف  تطایقی مطافعه" عنولن ل  با مقافهدر ( 1321) همهارلن و  عادتی

نتایج حاصل لز  .لند ج ان پردلخته مختل  رشورها  در ل  بیمه ها  نظام تطایقی برر ی به " الم 

 بیمه شامل ل  بیمه و مافی تامی  مدل چ ار لز مطافعه، مورد دهد ره رشورها  لی  تحقیق نشان می

 ل تباده خصوصی بیمه و( SHI) لجتماعی درمان بیمه ،(NHS) ملی ط   ی تم ،(NHI) ملی درمان

همچنی   .رنند می ل تباده همزمان طور به مدل دو لز ره ه تند رشورهایی ل ترلفیا و نمایند و فرلن ه می

 عادالنه مشارر  شاخص میزلن باالتری  دلرل  ترتی  به  فمان و رانادل دلنمارک، لنگلیس، رشورها 

 ب دلشتی ملی  ی تم و ملی بیمه لجتماعی، بیمه ها   ی تم مضا  بر  نهه. باشند می مافی تامی  در

 برقرلر  گب  تولن می بنابرلی  دهند، نشان جامعه لفرلد مافی محافظ  در منا ای عملهرد تولنند می

 کرر قابل لفاته. ل   دلشته  الم  ل  هزینه برلبر در مردم مافی محافظ  در ب زلیی نق  ل  بیمه  ی تم

 صورت رشور هر موجودها    اخ  زیر و منابع ل اس بر باید رشورها در ل  بیمه مدل لنتخاب ل  

 (.1321 همهارلن، و محمد  عادتی،) رند لیبا رل خود نق  بخوبی بتولند تا پذیرد
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در گزلرشی رارشنا ی با ( 1321)گروه  الم  و لقتصاد درمان مو  ه عافی پژوه  تامی  لجتماعی 

ل  رشورها   به برر ی نظام  الم  و نظام بیمه "نظام  الم  و بیمه در رشورها  منتخ "عنولن 

 رشورها   الم ها   نظام نتایج حاصل لز لی  گزلرش حاری لز  ن ل   ره . مختل  پردلخته ل  

 و  یا ی لجتماعی شرلیط ل اس بر ره ه تند ماتنی لوفیه طرح چند یا یک بر وفی نی تند مشابه مختل 

 ها  بیمه نظام موفق ها  گزلرش، نمونه لی  همچنی  بر ل اس نتایج. لند گرفته شهل رشورها لقتصاد 

 بر رشورها برخی درها  لی  نظام .ه تند متباوتی  ازمانی  اختارها  دلرل  رشورها  ایر در  الم 

 متهی صندوق چندی  بر  الم  بیمه نظام رشورها لز در مقابل در ب یار  .ه تند متهی ولحد صندوق

 .ل  

لند؛ ره لز  تحقیقاتی ره به مطافعه تطایقی پوش  بیمه درمان مهمل در رشورها  مختل  پردلخته -2

 :تولن به مولرد کیل لشاره نمود جمله  ن می

 به "لیرلن رشور برل  درمان مهمل بیمه لفگو  طرلحی" عنولن با ل  در مقافه( 1323) هوشمند و وفایی

 ل اس بر. لند پردلخته لیرلن رشور درمان و ب دلش   ی تم با متنا   تهمیلی درمان بیمه لفگو  طرلحی

 و  ازمان چون مولرد  خارگان، تو ط شده لشارهها   چاف  عمده لی  مطافعه، لز حاصل نتایج

 جمعیتی، پوش  مانا  لقتصاد ، م ائل فرهنگی، م ائل لطالعاتی، نظام نظارتی، ها  مهانیزم مدیری ،

 مطرحها   چاف  به توجه با. باشد می بازپردلخ  روش و بیمه حق تعیی  روش پوش ، تح  خدمات

 تجربیات ل اس بر لیرلن رشور برل  مهمل بیمه لفگو   از  پیاده جزییات تعیی  خارگان، تو ط شده

 تهمیلی   بیمه رونق به تولند می رشور  متخصصی  نظرلت و زمینه لی  در  اک صاح  رشورها 

 .نماید رمک رشور در  الم 

مطافعه تطایقی  اختار و محتول  بیمه درمان "ل  با عنولن  ، در مقافه(1336)نجار و همهارلن  وفایی

 مدیری ، و  ازمان ، به برر ی پارلمترها "مهمل در چند رشور منتخ  و لرلئه لفگویی برل  لیرلن

 و حدود خدمات، دهندگان لرلئه به پردلخ  روش ،بیمه حق تعیی  معیارها  جمعی ، پوش  مانا 

 فرلن ه، بلژیک، لنگلیس، ل لولری،  فمان،  مریها، رشورها  لرزشیابی و نظارت و خدمات تع دلت

 پوش  ره دهد می نشان تحقیق ها  یافته. لند گاردن پردلخته مدل مانا  بر لیرلن و هلند فیلیپی ، فنالند،

 میان لی  در بوده و مهمل درمان بیمه لنتخاب در عامل همگانی، م متری  درمان بیمه خدمات نارافی

  ازمانی  اختار  نهه ضم . باشد می مهمل درمان بیمه خدمات تصوی  م هول  الم  عافی شورل 

 ریز  برنامه و  یا تگذلر  در وفی متمررز غیر لجرل در مهمل درمان بیمه دهنده لرلیه ها   ی تم

. گردید تعیی  رقاب  لصل به توجه با و خدمات ولقعی قیم  ل اس بر نیز  ن خدمات قیم  و متمررز
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ها در قاف  بیمه درمان مهمل دوفتی و خصوصی و لیجاد رقاب  میان  گیر  لز بیمه بر لی  ل اس، ب ره

نق  ب زلیی در لرتقا  ریبی  خدمات بیمه درمان، باال بردن ب اود  طح رضایتمند  تولند   ن ا می

 .(1336وفایی نجار و همهارلن، ) رننده خدمات و در ن ای  ب اود  الم  جامعه لیبا نماید مصر 

 بیمه خدمات ها  ب ته لطالعات نظام فرلیند" عنولن با دیگر ل  مقافه در( 1331) همهارلن و نجار وفایی

 نظام فرلیند تعیی  تطایقی برر ی به "لیرلن برل  لفگو لرلئه و منتخ  رشورها  در مهمل درمان

 لیرلن برل  لرلئه لفگو و منتخ  رشورها  در مهمل درمان بیمه خدماتها   ب ته تعیی  لطالعات،

 لنتخاب در عامل تری  م م بعنولن( درصد 32) همگانی درمان بیمه خدمات نارافی پوش . لند پردلخته

  الم  عافی شورل  بیمه، لمر متوفی ن ادها  میان لز لفگو در. شده ل   تعیی  مهمل درمان بیمه

  ازمانی  اختار  نهه ضم  و (درصد13) شده تعیی  مهمل درمان بیمه خدمات تصوی  م وول

 ریز  برنامه و  یا تگذلر  در وفی غیرمتمررز ل  ، لجرل در مهمل درمان بیمه دهنده لرلئهها    ی تم

ها   ب ته مزلیا  ل اس بر مهمل درمان بیمه ها  پوش  ها  بیمه حق و ل  ( درصد 1/22) متمررز

 . گردیده ل   تعیی ( درصد 13)ل   بیمهها   شرر  تع دلت میزلن و خدماتی

به  "لیرلن در خصوصی  الم  ها  بیمه برل  مدفی لرلئه" عنولن با ل  مقافه در( 1321) همهارلن و زلرع

 لی . پردلخته ل   رشورها  تجربیات به توجه با لیرلن در خصوصی  الم  ها  بیمه برل  مدفی لرلئه

 ،بیمه حق  محا اه مانا  جمعی ، پوش  مانا  برر ی به مدیری ، و  ازمان محوری  با مطافعه

 خدمات، لز برخوردلر  در بیمارلن مشارر  میزلن لی  بر عالوه. پردلزد می  ی تم رلیات و تع دلت

 رویهردها  با همرله خصوصی  الم ها   بیمه تاریخچه و  ازمانی و  المتی م م ها  شاخص

  فمان،  مریها، لز عاارتند مطافعه مورد رشورها . ل   گرفته قرلر برر ی مورد نیز  ینده در موجود

 مانا  بر  ن ا ره لنتخاب لیرلن، و دلنمارک رانادل، ژلپ ، مهزیک، یونان،  وئد، ترریه، لتری ، ل پانیا،

  الم  ها  بیمه دهد می نشان نتایج حاصل لز لی  تحقیق. ل   بوده  الم  ها  نظام بند  تق یم

 لفزلی  پایه،ل   بیمهها   پوش  در موجود ل  هزینه و خدمتی ها  شها  پررردن هد  با خصوصی

 مانا . ل    مده وجود به ب تر مافی تولنایی با لفرلد برل  لنتخاب قدرت لیجاد و مردم مند  رضای 

 لوفوی  و ل   پردلخ  تولنایی و  هون  مانا  رشورها لرثر در خصوصی  الم  ها  بیمه پوش 

 شروع در لی  بر عالوه ل  ، گذلر  قانون لبتدل در دوف  نق . ل   گروهی ها  پوش  لرلئه با

 لصلی مناع. ل   شده پیشن اد نظارتی نق   ن لز بعد و رننده حمای  نق  ل  بیمه ها  شرر  فعافی 

 و فرد  ری ک چون معیارهایی به توجه با ره ها   بیمه حق خصوصی، ها  بیمه مافی منابع تأمی 

 بر نظارت. شود می تعیی  جنس   ، پوش ، بودن لنبرلد  با گروهی مزلیا،   ب ته نوع  المتی وضعی 
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 غیر صورت به محلی م تقلها    ازمان   و یله به و غیرمتمررز صورت به خصوصی  الم  ها  بیمه

 بر و قضائیه قوه   نماینده دوف ،   نماینده ل ، بیمهها    ازمان به خدم . پذیرد می صورت م تقیم

 لز عافی نظارت نوی ندگان ن ای  در و. پذیرد می صورت شده ل تاندلردها   فی   چک ل اس

 پیشن اد رل باشد می رشور  الم  عافی شورل  مطافعه لی  در ره گذلر   یا   مرجع باالتری 

 (. 1331 همهارلن، و زلرع) رنند می

 روش تحقیق -1

ها  بیمه درمان  شنا ایی پوش  ل  ؛ چرلره پس لز  راربرد قیتحق کیحاضر لز نظر هد   قیتحق

شود  ها  بیمه درمان در رشور لیرلن پردلخته می در رشورها  منتخ ، به مقای ه نتایج حاصله با پوش 

ل  و یا   از طرلحی محصوالت جدید بیمه تولند زمینه و خالءها  موجود در رشور لحصا شده و می

و  هیها و روش تجز لطالعات و دلده   ورردلز نظر گ .ل  موجود باشد بازنگر  در محصوالت بیمه

 . پذیرد لنجام می 1لز نوع توصیبی بوده ره با رویهرد تطایقیحاضر  قیتحق ل،یتحل

 جامعه و نمونه آماری -9

تولنند به جامعه  مار  تحقیق  با توجه به لهدل  مورد نظر در لی  مقافه، رلیه رشورها  ج ان می

ج ان، نظام  الم  وجود دلرد و بر ل اس نظام  الم   مح وب شوند چرلره در رلیه رشورها 

لما لز رل رشورها  ج ان، رشورها  . گردد موجود، خدمات ب دلشتی و درمانی به لفرلد لرلئه می

 فمان، لنگلیس، رانادل،  مریها و ترریه به عنولن نمونه  مار  ره در لی  مقافه مورد برر ی قرلر گرفته 

. ل لنتخاب نمونه نیز، لنتخاب حدلقل یک رشور لز هر نوع نظام  الم  ل  دفی. لند ل  ، لنتخاب شده

به لی  ترتی  ره رشور  فمان به عنولن نماینده نظام بی مارک، رشور لنگلیس و ترریه به عنولن 

و ( ترریای بی مارک و بوریج) 2نمایندگان نظام بوریج، رانادل به عنولن نماینده نظام بیمه درمان ملی

 .ل  لز یک نظام  الم  چندگانه لنتخاب شده ل   ه عنولن نماینده مریها ب

 ها تجزیه و تحلیل یافته -3

با توجه به  نهه روش تحقیق در لی  مقافه مطافعه تطایقی ل  ، در لی  بخ  لز مقافه به لرلئه نتایج 

رلن نظر به  نهه وضعی  در خصوص رشور لی. شود حاصل لز برر ی رشورها  منتخ  پردلخته می

                                                                                                                         
1. Comparative Study 

2.National Health Insurance 
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مشخص و شناخته شده ل  ، مطاف  لرلئه شده در خصوص رشور لیرلن به لختصار و در خصوص  ایر 

 .شود رشورها به تبصیل بیشتر  طرح می

 ایران

ل  در  بیمه خدمات و نظام لرلئه ل  لز وضعی   اختار رنونی نظام  الم  در رشور لیرلن، نظام خالصه

 . ورده شده ل  ( 1)جدول شماره 

 ای در کشور ایران بیمه خدمات و نظام ارائه نظام سالمت، نظام .(8)شماره جدول 
 توضیحات موضوع ردی 

 نظام سالمت 1

وزلرت ب دلش  و درمان و  موزش پزشهی ماموری  فرلهم  وردن موجاات تامی  

ب دلش  و درمان رلیه لفرلد رشور لز طریق تعمیم و گ ترش خدمات ب دلشتی، درمانی 

 .رل دلرد و  موزشی

2 
نظام ارائه 

 خدمات
 .شود لیرلن تو ط دو بخ  دوفتی و خصوصی لرلئه می خدمات ب دلشتی و درمانی در

 ای نظام بیمه 3

 ازمان بیمه . باشد ب دلشتی و درمانی لیرلن، لز نوع بیمه همگانی می  نظام بیمه 

 الم  لیرلنیان،  ازمان تامی  لجتماعی و  ازمان تامی  لجتماعی نیروها  م لح 

ها  لرلئه دهنده و خریدلر خدمات  الم  در رشور  جم ور  ل المی لیرلن لز  ازمان

 . ه تند

 دوفتی و به طور ها   ب دلش  و درمان، شرر ها   مهدر رنار  ه  ازمان لصلی بی

ها  دوفتی قرلر دلرند ره خدمات ب دلشتی درمانی  عمده شرر  ملی نب  لیرلن و بانک

ها  درمانی و لختصاصی با ل تباده لز  هایشان تح  نظام بیمه رلیه راررنان و خانولده

لز منابع دلخلی  تعدلد  لز مو  ات ب دلشتی درمانی ولب ته یا در بخ  خصوصی

 . گردد فرلهم میها  شرر 

  بیمه خصوصی یا مهمل درمان به منظور ل تباده لفرلد بیمه شده لز لمهانات درمانی

بخ  غیردوفتی، پررردن خال خدمات و تع دلت بیمه درمان پایه، لیجاد شرلیطی برل  

بر مشارر  ها  درمان با تارید  بیمهها   نوع  ور ، تنوع و رقاب  در عرصه فعافی 

 .لفرلد در تامی  مافی ل  

 1324م عود  لصل و لخولن ب ا انی، : مناع

 

 آلمان

در رشور  فمان، لرثری  لفرلد تح  پوش  بیمه درمان پایه ه تند ره قانونی و لجاار  ل   و بیمه 

 (.1336وفایی نجار و همهارلن، )درمان مهمل به طور رامل به بخ  خصوصی ولگذلر شده ل   
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 :تولن گب ، دو طرح بیمه لصلی در رشور  فمان وجود دلرد لی  ل اس میبر 

o ها  لجاار   ها  بیمار  لرلئه شده و با مشارر  طرح بیمه  الم  قانونی ره لز طریق صندوق

ل ، لفرلد  در لی  طرح بیمه. شوند حمای  می( درصد  لز د تمزد ناخافص تا یک   تانه مشخص)

. گیرند به صورت رلیگان تح  پوش  قرلر می( و هم ر  ره در مد ندلرند فرزندلن)خانولده بیمه شده 

مزلیا  بیمه  الم  قانونی شامل خدمات پیشگیر ، (. 1324م عود  لصل و لخولن ب ا انی، )

مرلقات ا  بیمار تانی  رپایی و ب تر ، خدمات پزشهی، مرلقات ا  ب دلشتی رولنی، دندلنپزشهی، 

 .  درمانی، بازتولنی و جارلن خدم  ل  ها ل ، رمک دلروها  ن خه

o  بیمه  الم  خصوصی ره نق  ل ا ی در پوش  دو گروه معا  لز بیمه  الم  قانونی

گردد و لفرلد با  ها  ب دلشتی تو ط رارفرمایشان به  نان باز می خدمتگزلرلن ش ر  ره ق متی لز هزینه)

. رنند بیمه  الم  قانونی نی تند، باز  می و لفرلد پر در مد ره به لنتخاب خود تح  پوش ( شغل  زلد

برل  ولب تگان  ن ا بصورت جدلگانه  بیمه حقپردلزند و  مرتاط با ری ک می بیمه حقهمه لی  لفرلد، 

 .شود پردلخ  می

شرر  بیمه درمان برتر در لی   1بر لی  ل اس و به منظور شناخ  دقیق موضوع در رشور  فمان، 

بند   ن  ها برر ی گردید ره جمع یمه درمان لرلئه شده در لی  شرر رشور شنا ایی و محصوالت ب

 .لرلئه شده ل  ( 2)در جدول شماره 

های بیمه برتر کشور  محصوالت بیمه درمان ارائه شده در شرکت .(1)جدول شماره 

 آلمان

 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

1 
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ها  مربوط به  فرما؛ شامل پوش  هزینه خوی  لفرلد و رارمندلن برل  خصوصی درمان بیمه -1-1

 .دندلنپزشهی پیشگیر  و خدمات ب تر ، خدمات  رپایی، خدمات خدمات

ها   به منظور پوش   ن بخ  لز هزینه)دوف   ر می راررنان ر ان برل  بیمه رمک -1-2

ها   ؛ شامل پوش  هزینه(شود پوش  دلده نمی درمانی ره لز طریق بیمه لجاار  یا همان بیمه پایه

 .دندلنپزشهی پیشگیر  و خدمات ب تر ، خدمات  رپایی، خدمات مربوط به خدمات

به منظور پوش   ن بخ  )بیمار تانی  و دندلنپزشهی مهمل خدمات قاف  بیمه مهمل در -1-3

؛ شامل پوش  (شود نمیلز خدمات ره تو ط بیمه لجاار  یا همان بیمه پایه پوش  دلده 

گیر   ترمیم دندلن، جرم و لیمپلن  شامل دندلنپزشهی، پروتز ها  ها  مربوط به درمان هزینه

، (نبره دو یا نبره یک لتاق)ها  بیمار تانی  بزرگ االن، هزینه و رودران برل  دندلن، لرتودن ی

 .خدمات تولناخشی، مرلقا  در منزل و ویزی 
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان
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 کیل شرح به مختل  ها  گروه برل  و ل   ل  بیمه طرح چندی  رامل؛ ره خود شامل بیمه -2-1

 :ل   شده طرلحی

o خدمات و بیمار تانی خدمات پزشهی، فرمایان؛ شامل خدمات خوی  و رارمندلن 

 دندلنپزشهی

o  دندلنپزشهی و بیمار تانی پزشهی، دندلنپزشهان؛ شامل خدمات و پزشهان نیازها  پوش 

o دوف  رارمندلن 

o دندلنپزشهی خدمات و بیمار تانی خدمات پزشهی، رار موزلن؛ شامل خدمات و دلنشجویان 

 بیمه تو ط ره خدماتی نیز و درمان ها  هزینه پوش  منظور درمان؛ ره به مهمل بیمه -2-2

 کیل شرح به مختلبی محصوالت دلرل  ل   و شده شود، طرلحی نمی بازپردلخ  لجاار 

 :باشد می

o چشم به مربوط ها  هزینه رمک و خدمات دندلنپزشهی، مهمل؛ شامل خدمات درمان بیمه 

 بیمار تانی؛ خدمات و بیمار  درمان منظور به رشور لز خارج  برها  پزشهی،

o بلندمدت؛ ها  مرلقا  خدمات مازلد؛ شامل پوش ها   مرلقا  بیمه 

o لز خارج به بلندمدت یا مدت روتاه  برها  در لفرلد ؛ شامل پوش  :م افرت درمان بیمه 

 درمان؛ها   هزینه به نیاز و رخدلد هرگونه بروز صورت در رشور

o  زلد؛ مشاغل و فرمایان خوی  رارمندلن، برل  بیمار روزلنه م تمر  

o برل  رامل، خصوصی بیمه یا پایه بیمه  و  لز بازپردلختی هیچگونه ره بیمار تانی ها  هزینه 

 .گیرد نمی لنجام  ن ا

 رارمندلن و رارگرلن  ن طریق لز تا باشد می رارفرمایان ؛ ره برل شغل با مرتاط درمان بیمه -2-3

 . دهند قرلر بیمه پوش  تح  رل خود

3 
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، ب تر  ها  مربوط به خدمات بیمه خصوصی درمان برل  راررنان؛ شامل پوش  هزینه -3-1

 .دندلنپزشهی خدمات و  رپایی خدمات

 ها  مربوط به خدمات فرمایان؛ شامل پوش  هزینه خوی  درمان برل  خصوصی بیمه -3-2

 .رشور لز درمانی خارج خدمات ب ته و دندلنپزشهی خدمات، ب تر ،  رپایی

ها  مربوط به  بیمه خصوصی درمان برل  راندیدها  راررنان دوف ؛ شامل پوش  هزینه -3-3

 رشور لز خارج خدمات دندلنپزشهی و، ب تر ،  رپایی خدمات

، ب تر ،  رپایی ها  مربوط به خدمات بیمه خصوصی رارمندلن دوف ؛ شامل پوش  هزینه -3-4

 .رشور لز خارج خدمات، دندلنپزشهی

 دوره گذرلندن حال در ره پلی ی لف رلن، رارشنا ی دلنشجویان ر ان برل  بیمه رمک -3-1

 .ها نشان  ت  و ل  حرفه  ربارلن، موق   ربازلن، باشند می خود  مورشی
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شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان
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ها   مرلقا  ها  مربوط به خدمات فرمایان؛ شامل پوش  هزینه خوی  برل  درمان بیمه -4-1

 .رولن  الم  خدمات و دندلنپزشهی خدمات ب تر ، خدمات  رپایی، خدمات لوفیه،

  رپایی، ها  مربوط به خدمات هزینه دوف ؛ شامل پوش  رارمندلن برل  درمان بیمه -4-2

 دنیا،  رل ر در ماهه 6 بیمه مانند خاص مزلیا  برخی و دندلنپزشهی خدمات ب تر ، خدمات

 . الم  لپلیهش  شامل دیجیتال خدمات

 ها  مربوط به خدمات پزشهی؛ شامل پوش  هزینه دلنشجویان و پزشهان برل  درمان بیمه -4-3

 .رشور  لز خارج در  الم  دندلنپزشهی، خدمات و ب تر ، خدمات  رپایی،

1 
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 ب تر ، خدمات  رپایی، ها  مربوط به خدمات خصوصی؛ شامل پوش  هزینه درمان بیمه -1-1

 خدمات برخی و رشور لز خارج  برها  در ج د لنتقال و بیمار جابجایی دندلنپزشهی، خدمات

 رارمندلن دوف ، نامزدها  رارمندلن برل  بیمه (لهدل عضو هزینه و ل تخولن پیوند مانند لضافی

، ( زلد) غیردوفتی مشاغل فرما، راررنان خوی  و لشتغال خود رار موز، لفرلد ورال  و دوف 

 .مجوز، دلنشجویان دلرل  پزشهان

 .مهمل درمان بیمه -1-2

 .(لفمللی بی   الم  بیمه) خارجی بیمه درمان م افری  -1-3

 .درمان بلندمدت ها  مرلقا  بیمه -1-4

 ها  تحقیق یافته :منبع

 

 انگلستان

 نچه لی  . لنگل تان یهی لز لوفی  رشورها  دلرل  نظام ط  ملی به صورت همگانی در لروپا  

ل    1243در  ال  1(NHS)رشور رل لز  ایر رشورها متمایز ررده ل  ، تا یس نظام  الم  ملی 

باشد و تمام لفرلد  ن رشور رل تح   تری   ی تم ب دلشتی درمانی در ج ان می تری  و پیشرفته ره قدیمی

 .دهد پوش  قرلر می

ل  با تعاری  مربوطه رل ندلرد و نظام ملی  الم  در لی  رشور،  به لی  ترتی ، لنگل تان نظام بیمه

شود ره به طور عمده جایگاه تامی  منابع مافی  دوفتی تلقی می جایگزی  بیمه  الم  بوده و نوعی بیمه

 .دهد رل بر ع ده دلرد و فرلنشیز   م ب یار لندری لز منابع مافی رل به خود لختصاص می

گرلن لنتباعی و  لفاته بیمه درمانی خصوصی مازلد هم در لی  رشور وجود دلرد ره تو ط ترریای لز بیمه

 .گردد غیرلنتباعی تامی  می

                                                                                                                         
1.National Health Service  
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شرر  بیمه درمان برتر در لی   1بر لی  ل اس و به منظور شناخ  دقیق موضوع در رشور لنگلیس، 

بند   ن  ها برر ی گردید ره جمع رشور شنا ایی و محصوالت بیمه درمان لرلئه شده در لی  شرر 

 .لرلئه شده ل  ( 3)در جدول شماره 

های بیمه برتر کشور  محصوالت بیمه درمان ارائه شده در شرکت .(9)جدول شماره 

 انگلستان

 ردیف
های  شرکت

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان
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 ویزی  بیمار تانی، ها  روزلنه؛ شامل پوش  هزینه و ب تر  بیمارلن بیمه درمان -1-1

 .ماه هر لزل  به پوند 111  ق  تا NHS مزلیا  پوش  و تشخیصی ها  ت   پزشهان،

 متخصص، یک با درمان و ها  مشاوره  رپایی؛ شامل پوش  هزینه بیمه درمان -1-2

 .رایروپرلرتیک درمان و ل تخولن پوری تشخیصی، فیزیوترلپی،  زمایشات

 ها  مربوط به ها  فوق لفذرر شامل پوش  هزینه نامه مزلیا  مازلد؛ قابل لنتخاب در بیمه*** 

منزل،  در رولن، پر تار  پزشهی،  الم  چشم و دندلنپزشهی  رطان، خدمات بیمار 

 درمانی رمتر، گبتار یا  افه 11 رودران ب تر  زمان در ولفدی  شخصی، ل هان  ماوالنس

شود،  فرزندخولنده یا شده متوفد جدید ره نوزلد  هر برل  رودک رودران، پادلش برل 

 دور، مشاوره رله لز صورت دیجیتال به عمومی زلیمان، پزشک و باردلر  عولرض درمان

 . اعته 24 ل ترس

2 
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P
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 جرلحی،ها   روزلنه؛ شامل پوش  هزینه بیمارلن و ب تر  بیمارلن بیمه درمانی -2-1

ها    زمای  مشاوره، تخصصی، ویزی ها   هزینه ها، پان مان و دلروها پر تار ،ها   مرلقا 

 فیزیوترلپی و ل ه  پ  و MRI ل ه ، تی  ی تشخیصی،

 .ل ه  PET و MRI ل ه ، تی ها   ی  رپایی؛ شامل پوش  هزینه بیمه درمان ا  -2-2

 لز یهی برل  بیمار تان در ها  مربوط به لقام  رودران؛ شامل پوش  هزینه بیمه -2-3

 .فیزر، گبتاردرمانی با ولفدی ، جرلحی، درمان

 تی  ی تشخیصی، ها  مربوط به جرلحی هزینه رطان؛ شامل پوش   خدمات جامع بیمه -2-4

 طریق لز رلدیوترلپی، پشتیاانی و درمانی تخصصی، شیمی ل ه ، مشاوره PET و MRI ل ه ،

 .خارجی  رطان، پروتزها  متخصص پر تارلن لز یهی

ها  مربوط به  ها  فوق لفذرر شامل پوش  هزینه نامه مزلیا  مازلد؛ قابل لنتخاب در بیمه*** 

 فرد ره صورتی در درمانی مرلرز  ایر به  ماوالنس طریق لز منزل، لنتقال خدمات پر تار  در

 .دندلن و دهان باشد، جرلحی درمان روزلنه تح  یا ب تر  صورت به

3 
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 بیمارلن ها  مربوط به درمان درمانی؛ شامل پوش  هزینه و تشخیصی خدمات بیمه -3-1

تشخیصی،  ها  رولن، ت    الم  ها  بیمار تانی، درمان ها  درمان)روزلنه  بیمارلن و ب تر 

MRI, CT ,PET)رطان رامل  رپایی، مشاوره، پوش  ها  ، درمان . 
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 ردیف
های  شرکت

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

 .بیمه خدمات دندلنپزشهی -3-2
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 .به لنتخاب فرد بر ل اس نیازها  و  نامه بیمهطرلحی  -4-1

ها  مربوط به معاینه و تشخیص، درمان و  پل  الم ؛ شامل پوش  هزینهبیمه با عنولن  -4-2

 .جرلحی، ریهاور  و پشتیاانی

 پر تار طریق لز ها  مربوط به دریاف  خدمات مشاوره بیمه مشاوره؛ شامل پوش  هزینه -4-3

 . ال روزها  رل در و  اعته 24 صورت به پزشک یا و

1 
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 روزلنه، خدمات و ب تر  ها  ها  مربوط به درمان شامل پوش  هزینهبیمه جامع؛  -1-1

  رطان، مشاوره  رپایی، درمان بیمار  جرلحی و تشخیصی ها   زمای  و مشاوره بیمار تانی،

جرلحی،  لز بعد ولفدی ، فیزیوترلپی منزل، ل هان در لختصاصی، پر تار  ویدئویی،  ماوالنس

 .لپلیهیش  طریق لز رلیگان پزشهی مشاوره به د تر ی

پذیر بر ل اس بیمار تان، پوش  خدمات  رپایی و خدمات  لنعطا پوش  لنتخابی  -1-2

 .درمانی، پوش  دندلنپزشهی، پوش  م افرت

 ها  تحقیق یافته:مناع

 

 ترکیه

 Sosyal Güvenlik) نام با خصوصی و و دوفتی خدمات لز ترریای رلی طور به ترریه در  الم  نظام

Kurumu )مخب  طور به یا SGK   ل .SGK ل   1نام  ی تم تامی  لجتماعی دوف  ترریه . 

قال لز لجرل  لصالحات نظام  الم  در لی  رشور، پنج طرح بیمه  الم  در ترریه وجود دلش  ره 

ها   نمودند و دلرل    م مشارر  متباوت و ب ته ها به طور جدلگانه فعافی  می هر یک لز لی  طرح

صندوق بیمه تامی   -لف : ل  عاارت بودند لز لی  پنج طرح بیمه.  تره و عمق متباوت بودندخدم  با گ

صندوق  -ب؛ ه تند رار به مشغول یخدمات  قرلردلدها تح  ره یرارگرلن مختص 2(SSK)لجتماعی 

صندوق بیمه  ایر لقشار  -؛ د3(GERF) دوف  رارمندلن یبازنش تگ صندوق -؛ جبیمه راررنان دوف 

 .پذیر صندوق فقرل و لقشار   ی  -گرلن؛ ه بازرگانان، صنعتگرلن و خود لشتغال

  ازمان نام م تقل به جدید بدن یک ها  نام برده در باال، زیر صندوق ال،  2و طی  2113لز  ال  

 تأمی  لجتماعی، بیمه تأ یس و صندوق ا لی  تجمیع لجرل  با. شدند تجمیع (SSI)لجتماعی  تأمی 

                                                                                                                         
1. Turkish State's social Security System 

2. Social Insurance Institution 

3. the Government Employees Retirement Fund 
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  الم  خدمات به مردم ب تر و د تر ی بیمه خدمات ب تۀ شدن یهی ج   در ل  عمده پیشرفت ا 

 SSI لز خارج حاضر حال در دهند، می پوش  رل فقرل ره  از رارت طرح بیمۀ تن ا. ل   لفتاده لتباق

تولنند  بر ل اس لی   ی تم، رلیه  ارنان ثا  شده در  ازمان تامی  لجتماعی ترریه، می .باشند می

 .ها  طر  قرلردلد دریاف  نمایند خدمات درمانی رلیگان در بیمار تان

 و نامطلوب وضعی  مافی باتوجه به ره) موجود عمومی طرح ا  همۀ لدغام و تجمیع با ترریه

 یک جمعی    ل بیمه غیر بخ  و بیمه رردن (شدند می مافی می تأ عمومی بودجه محل لز ورشه تگی

 تجمیع ملی  طح در رل منابع و ری ه ا تا (لجتماعی تأمی   ازمان)ل    ررده لیجاد رل ولحد  ازمان

 پردلخ  رنندگان به لرلئه بعد و شوند می ولریز لجتماعی تأمی   ازمان ح اب به مشاررت ا همۀ .رند

 .شود می

  ازمان تو ط ره د تمزد ل   و حقوق بر مافیات در مد، لجتماعی، تأمی   ازمان مافی لصلی مناع

 به ره مشارر  نرخ. شود می مدیری  و  ور  متمررز جمع و مررز  صورت به لجتماعی تأمی 

 . ل   (مزلیا و حقوق) لفرلد تولنایی ل اس بر شود تعیی  می مررز  صورت

شرر  بیمه درمان برتر در لی  رشور  1دقیق موضوع در رشور ترریه، بر لی  ل اس و به منظور شناخ  

بند   ن در  ها برر ی گردید ره جمع شنا ایی و محصوالت بیمه درمان لرلئه شده در لی  شرر 

 .لرلئه شده ل  ( 4)جدول شماره 

های بیمه برتر کشور  محصوالت بیمه درمان ارائه شده در شرکت .(1)جدول شماره 

 ترکیه

 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

1 
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 در  ب تر خدمات ، ب تر خدماتها  مربوط به  بیمه درمانی لیده  ل؛ شامل پوش  هزینه -1-1

 .روچک مدلخالتیی،  رپا خدماتی، لورژلن  خدم ، رشور لز خارج

ها  خاص و نیز  درمان بیمار ها  مربوط به  ؛ شامل پوش  هزینهبیمه درمانی لضطرلر  -1-2

ها  پزشهی لورژلن ی، خدمات ب تر  لورژلن ی در بیمار تان برل   حولدث و تصادفات، مرلقا 

ها  لتاق، غذل و همرله  لنجام جرلحی، خدمات ب تر  در بیمار تان برل  مولرد دلخلی، هزینه

 .لنتقال و جابجاییها   مشاوره، هزینهها   ها  د تیار پزشک، هرینه ویژه، هرینهها   بیمار، مرلقا 

لفمللی و نیز لفرلد   محافظ  لز لتااع خارجی و بی )بیمه درمانی دو تانه برل  لتااع خارجی  -1-3

ها  مربوط به خدمات  ؛ شامل پوش  هزینه(خولهند در رشور ترریه لقام  دلشته باشند می ره

ها  ویژه، درمان ا   ها  بیمار تانی، مرلقا  لتاقها  بیمار تانی،  ب تر ، لعمال جرلحی، درمان

 .،  نژیوگرلفی(رلدیوترلپی، شیمی درمانی و دیافیز)خاص 
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 :بیمه خدمات  رپایی و ب تر  ره خود شامل  ه طرح مختل  به شرح کیل ل   -2-1

o  ال؛یورو در  61،111پوش  خدمات ب تر  تا  ق  : بیمه درمانی بدون محدودی  

o  یورو در  ال؛  31،111پوش  خدمات ب تر  تا  ق  : بیمه درمانی دلرل  محدودی 

o ها  درمانی پوش  دلده  نامه هایی ره در  ایر بیمه پوش  هزینه: بیمه درمانی تهمیلی

 .شود نمی

 :بیمه خدمات ب تر  ره خود شامل دو طرح مختل  به شرح کیل ل   -2-2

o ها  مربوط به خدمات ب تر  و خدمات پیشرفته  پوش  رلیه هزینه: بیمه درمانی مازلد

 ها در مرلرز طر  قرلردلد؛ درصد هزینه 31تا ... ، توموگرلفی و MRIتشخیصی مانند 

o  ئورت، رم  یجرلحها  درمان مربوط به  پوش  هزینه: ها  خطرناک بیمه درمانی بیمار 

 ی، جرلحیعروق ررونر،  هته قلا وندیرما، پ نابینایی،مغز،  می، تومور خوش خکی پال ت یخون

، لز د   عضو قطع، یی، راه  شنولیرننده زندگ دی،  رطان ت دهیرل ییقل ، نار ا چهیدر

 11تا  13  تن ا برل  لفرلد مغز ته، فلج،  هیحررت-عصای  ماریلعضاء م م، ب وندیدلدن گبتار، پ

 . ال

 :درمانها    ایر بیمه -2-3

o  بیمه درمانی م افرت 

o بیمه درمانی برل  لتااع خارجی 

3 
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تولند به صورت  زلدلنه و بر ل اس  نامه، فرد بیمه شده می در لی  بیمه: بیمه درمانی مدیوالر -3-1

خدمات لرلئه . خود لنتخاب نمایدل   شرلیط مافی و  المتی خود خدمات مختل  رل در ب ته بیمه

 :نامه عاارت ل   لز بیمهشده در لی  

o   یجرلح، زیافی، دیوترلپی، رلدیدرمان یمیشی، جرلحریغ  ب تر، ها یجرلح)خدمات ب تر 

 ؛( ماوالنس خدمات، PSAو  ی، ماموگرلفی الم  عموم ی، چهاپپزشهمعاینات روچک و 

o  ها   ویزی  پزشک، دلروها و ولر   ها، فیزیوترلپی و تولناخشی، ت  )خدمات  رپایی

 ؛(تصویربردلر  پیشرفتهها   زمایشگاهی و روش

o  روتی  باردلر ، ب ته خدمتی ها   زلیمان طایعی و  زلری ، مرلقا )خدمات توفد نوزلد

 ؛(نوزلد

o  ؛(معاینات دندلن، درمان دندلن، عینک و فنز)خدمات دندلن و عینک 

o  جیپهخدمات چهآپ، ) ایر خدمات مازلد Prestige  ( در  ژهیدوم، خدمات وپزشک نظر

 (. ماریجارلن خ ارت ب پوش ، (مار تانیدر ب  ، لنتقال به خانه بعد لز ب ترمار تانیب

رل  SSIدر صورتی ره فرد قادر به خرید بیمه درمانی نمی باشد و بیمه : بیمه مهمل درمان -3-2

و خدمات پوش  دلده نشده در بیمه ها  تولند هزینه می دهد، مزلیا  بیمه مهمل درمان ترجیح می

 .  پایه رل پوش  دهد
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان
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 :بیمه پشتیاانی رولنی -4-1

o ها  درمانی در صورت لبتال به  رطان لز زمان تشخیص  پوش  هزینه 

o ها  خدمات دندلنپزشهی رل نیز پوش   پوش  هزینه 

 لفرلد نیاز مورد خدمات پوش  به قادر لجتماعی بیمه ره صورتی در: Evil Eye Beadبیمه  -4-2

 تولنند می باشند، دلشته لجتماعی بیمه  ق  لز بیشتر مافیها   حمای  به نیاز لفرلد لینهه یا نااشد،

 ال ل   و عالوه  11نامه برل  برل  لفرلد صبر تا  لی  بیمه. نمایند لنتخاب رلل   بیمه محصول لی 

 .دهد می قرلر پوش  تح  نیز رل بر ولفدی ، رودران

 .لنتخاب ب ته بیمه درمانی بر ل اس نیازها و تولن مافی : بیمه درمانی مدیوالر -4-3

 ، ب تر درمانیی،  رپاها  مربوط به خدمات  بیمه درمانی تهمیلی؛ شامل پوش  هزینه -4-4

 . ماوالنس ، خدماتمنزل درمرلقا  ی، پزشه زلتیتج ی، مصنوعها   ، لندلممانیزل

ها  مربوط به لنولع خدمات درمانی مورد نیاز  بیمه درمانی م افرت؛ شامل پوش  هزینه -4-1

 .لفرلد در طول دوره  برها  خارجی

1 
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 :باشد ل  مختل  به شرح کیل می طرح بیمه 1بیمه درمانی لنبرلد  ره خود شامل  -1-1

o رپایی،  ب تر ، خدمات خدماتها  مربوط به  فرد ؛ شامل پوش  هزینه درمانی بیمه 

 زیاایی نوزلد، خدمات توفد و  زلری  دلروها، خدمات و تصویربردلر  و  زمایشگاهی خدمات

 رنترل برل  تغذیه متخصص و چربی بردلش  مو، راش  بینی، زیاایی جرلحی ترزیق، بوتارس،)

 دندلنپزشهی؛ ، چهآپ، خدمات(وزن راه  و

o پایه؛ خدمات بر مازلد درمانی ها  هزینه پوش شامل  فرد ؛ تهمیلی درمانی بیمه 

o و نااشد( پایه بیمه) لجتماعی درمانی بیمه عضو فرد ره صورتی در: تهمیلی درمانی بیمه 

 رند؛ می ل تباده ل  بیمه محصول لی  لز باشد، دلشته خصوصی بیمه بخولهد

o رپایی خدمات و ب تر  خدمات به مربوط ها  هزینه پوش : خارجی لتااع درمانی بیمه  

 دلرند؛ خصوصی بیمه تقاضا  ره خارجی لتااع برل 

o حمله نظیر پرخطر ها  بیمار  به مربوط ها  هزینه پوش  خطرناک؛ شامل ها  بیمار  بیمه 

 و بازو دلدن د   لز عضو، پیوند رلیه، نار ایی ررونر، جرلحی عمل  رطان، مغز ،  هته قلای،

 موفتیپل حررتی، نورون بیمار  قل ، دریچه تعویض شنولیی، دلدن د   لز رور ، پا،

 .عمده  وختگی ،(لس لم) ل هلروزیس

تولند تو ط شررت ا  بزرگ و روچک و  میل   بیمه درمانی گروهی؛ لی  محصول بیمه -1-2

به منظور تح  پوش  قرلر دلدن راررنان شرر  و بر ل اس ترجیحات و ... و ها   ازمان

 . ها طرلحی و لرلئه گردد ها  خاص شرر  درخول  

 ها  تحقیق یافته: مناع



 

 111 

 ای درمان در کشورهای منتخب شناسایی و بررسی محصوالت بیمه
 

 کانادا

 رلیگان بصورت درمانی خدمات لغل . دلرل   رل پزشهی مرلقا  ها   ی تم موثرتری  لز یهی رانادل

 ثا  "مدیهیر" بنام ملی  المتی بیمه برنامه یک تح  ره هایشان خانولده و دلیمی مقیمان تمام برل 

 رانادل دوفتی همگانی درمانی بیمه  ی تم برل  ر می غیر نام مدیهیر. باشد می ل تباده قابل لند، شده

  ارنان جمله لز رانادل، قانونی  ارنان) "شده بیمه لفرلد" همه رانادل، ب دلش  قانون شرلیط تح . ل  

 پزشهی خدمات برل  مدیهیر .باشند می بیمه حق پردلخ  بدون "بیمه خدمات" دریاف  به مجاز( دلئمی

 پردلخ  هزینه ل  ، شده لرلئه پزشک مط  یاها  رلینیک ها، بیمار تان در مجاز پزشهان بو یله ره

 . نماید می

بند  به ترتی  کیل لرلئه   طحها  خدمات درمانی در لی  رشور رل در  ه  تولن ب ته به طور رلی می

 :نمود

o ؛(رلیگان صورت به) لوفیهها   مرلقا ها   ب ته 

o همگانی، ملی بیمه طریق لز خدمات پوش )درمانی  خدماتها   ب ته Medicareصورت ، به 

 ؛(رلیگان

o (خصوصی بخ  و مهمل بیمه طریق لز) غیرضرور  خدماتها   ب ته. 

  ی تم مشمول ره هایی هزینه تا رنند می لنتخاب رل هم دیگر بیمه نوع چندها  رانادلیی لز% 11 حدود

 هزینه خصوصی، ها  بیمار تان ها  لتاق دندلنپزشهی، ها  هزینه مثل شود، نمی پزشهی ها  مرلقا 

 لی  مولقع بعضی. دربربگیرد رل طای عینک و  ماوالنس خدمات دندلن، لز مرلقا  تجویز ، دلروها 

  ها نهیهز رلیه. رند می فرلهم رار  قرلردلد لز بخشی عنولن به رارفرما رل خصوصیها   بیمه نوع

درصد لز رل  31مردم تن ا   یلز ج میدلروها و پردلخ  م تق ،یخصوص  ها مهیب  برل یپردلخت

  ها اتیماف قیلز طر یخدمات عموم  ها نهیهز و دهد یم لی الم  رانادل رل تشه ظام االنه نها   نهیهز

 .شود می فدرلل لنجام یبودجه ماف صیو تخص یافتیمد ل حاصل لز در

ها   دوف  شتریشوند، ب یپوش  دلده نم یعمومها   مهیتو ط ب  ضرورریخدمات غ نهیلز  نجا ره هز

لند تا  رل در نظر گرفته یلیتهمها   مهیجامعه ب ریبه منظور رمک به لفرلد رم در مد و فق یافتیو ل یمحل

 نهیلفرلد جامعه هز یمابق در .شود لخ هم تو ط دوف  پرد  رضروریخدمات غ نهیلقشار هز  یدر ل

خدمات رل   یل یخصوصها   مهیب ایشود  می لفرلد پردلخ   یلز ج مایم تق ای  ضرورریخدمات غ

 .دهند می پوش 



 

 116 

در لی  رشور  شرر  بیمه درمان برتر 1بر لی  ل اس و به منظور شناخ  دقیق موضوع در رشور رانادل، 

بند   ن در  ها برر ی گردید ره جمع شنا ایی و محصوالت بیمه درمان لرلئه شده در لی  شرر 

 .لرلئه شده ل  ( 1)جدول شماره 

های بیمه برتر کشور  محصوالت بیمه درمان ارائه شده در شرکت .(1)جدول شماره 

 کانادا

 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

1 
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 :باشد ل  به شرح کیل می بیمه درمان و  دندلنپزشهی ره خود شامل دو طرح بیمه -1-1

o در صورتی ره فرد بیمه رارفرما ندلشته باشد یا بیمه : فله هیر دندلنپزشهی و درمان بیمه

نامه  بیمه. ل  رل خریدلر  نماید تولند لی  پوش  بیمه رارفرما پوش  رافی رل لرلئه ندهد می

ل  خود رل بر ل اس نیازها و بودجه   ورد ره برنامه بیمه لمهان رل برل  لفرلد فرلهم میمذرور، لی  

ل  شامل دلروها  تجویز ، خدمات دندلنپزشهی، خدمات  لی  طرح بیمه. خود لنتخاب نماید

 .باشد پزشهی و مرلقات ا  درمانی می چشم

o رل ترک نموده و بیمه درمان در صورتی ره فرد شغل خود : فافومی دندلنپزشهی و درمان بیمه

لی  طرح بیمه شامل چ ار . ل  ل تباده نماید تولند لز لی  طرح بیمه رارفرما ندلشته باشد، می

ل  مختل  برل  پوش  خدمات درمانی، دلروها  تجویز  و خدمات دندلنپزشهی  محصول بیمه

 .باشد می

 در مشتریان مختل  نیازها  و شده لرلئه خدمات ل اس برل   بیمه طرح ناتولنی؛ لی  بیمه -1-2

 :گردد می لرلئه کیل شرح بهل   بیمه محصول  ه قاف 

o ناتولنی بیمه Proguard Series : ،در صورتی ره بیمار  یا   یای مانع لدلمه رار فرد گردد

 . رند می لی  بیمه لز قطع در مد فرد جلوگیر 

o ناتولنی بیمه Venture Series : دلرل  مشاغل روچک بوده یا رارفرما در صورتی ره فرد

 باشد، در صورت بیمار  یا   ی  لی   بیمه یک ل ترلتژ  منا   برل  محافظ  مافی و 

 . باشد می

o ناتولنی بیمهPersonal Accident  :نامه بدون توجه به لشتغال یا عدم لشتغال فرد، در  لی  بیمه

ها  بیمار تانی رل  مد لز د   رفته و هزینهها، در  صورت بروز تصاد  برل  فرد بیمه شده، هزینه

 . دهد می پوش 

 :باشد ل  به شرح کیل می طرح بیمه 3حاد؛ ره خود شامل  بیمارها  بیمه -1-3

o  نامه قید شده ل  ،  بیمار  خطرناک ره در بیمه 24در صورت بروز یهی لز : چک بیمه الی
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

 ها  روزمره خود، پوش  در مد لز رفته و هزینهفرد بیمه شده عالوه بر دریاف  پردلختی نقد برل  

 . تولند خدمات بلندمدت نیز دریاف  نماید می

o نامه، در صورتی ره فرد بیمه شده با یهی لز پنج  در لی  بیمه: راورمی بحرلنی بیمار  بیمه

مورد تحدیدرننده حیات شامل  رطان،  هته قلای،  هته مغز ، جرلحی بایپس عروق ررنر و 

همچنی ، در . ورت مولجه گردد، شرر  بیمه محافظ  مافی رل لز فرد لنجام خولهد دلدجرلحی  ئ

به ها  بیمه حق افگی فرد به هیچ یک لز مولرد کرر شده ماتال نگردد، رلیه  11صورتی ره تا    

 . شود فرد بازگردلنده می

o ز پنج مورد نامه، در صورتیهه فرد بیمه شده با یهی ل در لی  بیمه: پایه چک الی  بیمه

تحدیدرننده حیات شامل  رطان، حمله قلای،  هته مغز ، جرلحی بایپس عروق ررنر و جرلحی 

ها  فرد به و  پردلخ    ئورت مولجه گردد، یک پردلخ  نقد  به منظور پوش  هزینه

 .گردد می

 بیمه شامل نامه بیمه نوع  ه لز ترریای ل  بیمه طرح لی :  ینرجی منیوالی  ترریای بیمه -4-1

 ها  مرلقا  ها  هزینه برلبر در رل لفرلد و ل   حاد ها  بیمار  بیمه و ناتولنی بیمه زندگی،

 ها  مرلقا  و حاد ها  بیمار  ناتولنی، با مرتاط ها  هزینه و دندلنپزشهی خدمات  الم ،

 .دهد می قرلر پوش  تح  بلندمدت
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پزشهی، خدمات پر تار ، بیمه  خدمات بیمار تانی، دلروها، خدمات دندلنپزشهی، خدمات چشم

ل  به شرح کیل به  م افرت، تصادفات و قطع عضو و ما اژدرمانی، در قاف  چ ار طرح بیمه

 : گردد مشتریان لرلئه می

o Basic Blue Choice 
o Basic Plus 
o Blue Choice Balance 
o Blue Choice 

نوع خدمات تح  پوش ، میزلن بازپرلخ  مافی برل  هر یک لز  بر ل اس ل  ها  بیمه طرحلی  

 .پردلخ  به لزل  هر فرد در هر  ال تباوت دلرندزها  با خدمات،  ق  هزینه
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ها   ، مرلقا CCAل  شرر    ها  بیمه در همه طرح: ها   الم  گ ترده بیمه مرلقا  -1-3

ها شامل دلرو و خدمات دندلنپزشهی رل  باشد و  ایر پوش  درمان گ ترده به عنولن بیمه پایه می

خدمات موجود در لی  ب ته شامل پوش  . تولن همرله با لی  ب ته خدمتی خریدلر  ررد می

اوالنس، ها  چشم، مزلیا  بیمار تان، خدمات  م ها  مربوط به خدمات متنوعی لز مرلقا  هزینه

د تر ی به متخصصی  مختل ، لرتوپد  و خدمات پر تار ،  معک، مرگ ناگ انی و خدمات 
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

 .باشد درمانی  نالی  می

لی  ب ته خدمتی شامل پوش  دلروها  مازلد بر بیمه ل تانی ل   ره هزینه پردلخ  : دلرو -2-3

 . دهد لز جی  لفرلد برل  دلروها  تجویز  رل پوش  می

 .دهد می لی  ب ته خدمتی، خدمات دندلنپزشهی رل پوش : خدمات دندلنپزشهی -3-3

4 
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ها   ، هزینهENHANCEDو  STARTER ،ESSENTIALل  متباوت   ه محصول بیمه

، خدمات بیمار تانی، و چشم یناییب ی، خدماتدندلنپزشه یز ، خدماتتجو مربوط به دلروها 

تباوت لی   .دهد قرلر میرل تح  پوش   الم  گ ترده   و مرلقات ا (  ال 61تا    )م افرت 

شامل میزلن پوش ، دوره لنتظار، میزلن بازپردلخ ، نوع مربوطه یات ئجزدر ل   محصوالت بیمه

 . باشد می ....خدمات، فرلنشیز و 
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 بیمه درمان و دندلنپزشهی -1-1

 حاد ها  بیمار  بیمه -2-1

 ها  تحقیق یافته: مناع

 

 آمریکا

 هایمختل  نظام  الم  در  مرها   بخ   یبخ   الم  باعث شده ل   در ب  ی نگها   نهیهز

. نظام  الم  در  مریها بر مانا  یک نظام خصوصی ل  . دو چندلن برخوردلر باشند  یها لز لهم مهیب

. دهد   ماتنی بر رارفرما تشهیل میها   الم به همی  دفیل بخ  لعظم بیمه درمانی در  مریها رل بیمه

 :دو نوع بیمه دوفتی در لی  رشور وجود دلرد ره عاارتند لز

o افمندلند تر ی بیمه درمانی رل برل  رلیه  مدیهیر یک برنامه ملی بیمه لجتماعی ل   ره: 1ریهیمِد  

 وخیم ها  بیمار  به و نیز لفرلد ماتال خاص  ها یبا معلوفتر  جولن ال و لفرلد  61  باال  مریهایی

 د تمزد، و حقوق بر مافیات لز ترریای تو ط رل برنامه لی  فدرلل دوف  . ورد فرلهم میرل  رلیو 

 .رند می مافی تامی  دوف ، عمومی در مدها  و بیمه حق

                                                                                                                         
1. Medicare 
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  زمایشگاهی، ب تر ،) بیمار تانی بیمه برنامه ،A بخ . ل   متمایز جزء چ ار شامل برنامه لی 

 باشد؛ می لجاار  ل  ، ره ( ولرر و دلر چرخها   صندفی مانند پزشهی نیاز مورد و ایل جرلحی،

 خدمات  زمایشگاه، پزشک، بازدید پیشگیرلنه، ها  مرلقا ) پزشهان خدمات بیمه برنامه ،B بخ 

 و باشد می دلوطلاانه ل  ، ره (رولنی ب دلش  خدمات  ماوالنس، فیزیوترلپی، درمان مانند  رپایی

 ل   ره 1مدیهیر مزلیا  برنامه ،C بخ  .ل   ماهانه بیمه حق در  ن، نیاز به پردلخ  عضوی  برل 

 به ،C بخ . برد می بی  لز رل Medigapبیمه  به نیاز و نماید می فرلهم رل B و Aها   بخ  جایگزی 

 برل  ل  برنامه ره ،D بخ  رنند؛ و شرر  خصوصی بیمه درمان ها  برنامه در تا دهد می فرص  لفرلد

 تجویز  رل پوش  لصلی دلروها  لز درصد 11تقریاا  فدرلل دوف  .رند می فرلهم دلرو ب ته مزلیا 

 .شود می تامی  لفرلد ثا  نام شده لز شده  ور  جمع بیمه حقمحل  لز مانده باقی درصد 21 دهد، می

لرلئه  3شود تو ط مرلرز خدمات مدیهیر و مدیهید شناخته می 2ره به عنولن مدیهیر پایه Bو  Aبخ  

ها  خصوصی  لز طریق بیمه Dو  Cبرنامه مزلیا  مدیهیر و برنامه مزلیا  دلرویی یعنی بخ  . گردد می

 . گردد لرلئه می

o ل   ره دوف  محلی و لفرلد رم در مد  ها و  مریها برل  خانولده ب دلشتی مدیهید برنامه: 4دیهیمد

 . رنند ها  لی   برنامه رل تامی  می لیافتی به طور مشترک هزینه

ها   در لیاالت متحده  مریها، به جز برنامه مدیهیر و مدیهید، پوش  بیمه درمان پایه نیز بو یله شرر 

 موضوع دقیق شناخ  منظور به و ل اس لی  بر(. 1336نجار و همهارلن،  وفایی)شود  خصوصی لرلئه می

 شده لرلئه درمان بیمه محصوالت و شنا ایی رشور لی  در برتر درمان بیمه شرر  1 رانادل، رشور در

 .ل   شده لرلئه( 6) شماره جدول در  ن بند  جمع ره گردید برر ی ها شرر  لی  در

                                                                                                                         
1. Medicare Advantageplan  

2. Original Medicare  

3. Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) 

4. Medicaid 
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های بیمه برتر کشور  محصوالت بیمه درمان ارائه شده در شرکت .(9)جدول شماره 

 آمریکا

 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

1 

A
n

th
em

 

 :باشد ل  به شرح کیل می طرح بیمه 4مدیهیر؛ ره خود شامل  -1-1

o در بخ   ریهیمد مزلیا  برنامهA  و B  وC  وD ؛ 

o بخ   برنامهD ؛ریهیمد 

o بخ  ) ریهیمد هیپا مهیب ره خدماتبخ  لز   نبرل   (گپیمد) ریهیمد مهمل برنامهA  و

B ) ؛دهد ینم پوش 

o  ریشگیپ خدمات شتریب  برل ریهیمد هیپا مهیب)پزشهی چشم و پزشهیدندلن خدمات پوش  

 (.ددهینم لنجام یپردلخت پزشهیچشم و پزشهیدندلن  یروت و

 مدیهید  -1-2

 : باشد ل  به شرح کیل می طرح بیمه 4خود شامل  بیمه درمانی فرد و خانولده؛ ره -1-3

o و جدلگانه صورت به ل  بیمه محصول  یل: خدمات چشم پزشهی به مربوط  ل مهیب  ها برنامه 

قابل خریدلر   یدندلنپزشه مهیب برنامه و هم همرله باشرر    ها نامه مهیب لز یهی همرله یا به

ل تاندلرد   فنزها و نکیع دیجد میفر، خرید چشم نهیمعامربوط به  ها  هزینهمحصول   یل. ل  

 نکیع خرید ومازلد  یطا نکیععالوه بر  ن، برل  خرید . دهد رل پوش  می  یتما ها   فنز و

  .ل  ل   ها  ویژه نیز دلرل  تخبی  یلفتاب

o ریشگیپ خدمات شامل یدندلنپزشهخدمات  ل  بیمهمحصول   یل: پزشهیبیمه درمانی دندلن ، 

 .دهد می قرلر پوش  ح رل ت یرش و عص   ربردلریچهآپ منظم، پر رردن دندلن، تصو

o تصادفات و  بحرلنی ها  بیمار  برلبر در مافی محافظ  برل  ل  بیمه محصول لی : مهمل مهیب 

 محصول لی .  باشد می بیمار تان لز ترخیص لز بعد بیمارلن ب اود دوره ها  هزینه پوش  نیز و

 .دهد می لنجام لفرلد به نقد  صورت به رلهایی  پردلخ  شده کرر ها  هزینه پوش  برل  ل  بیمه

o پوششی خود روتی  خدمات در مدیهیر بیمه ره  نجایی لز: پزشهی  چشم خدماتمهمل  مهیب 

 خدمات تهمیلی پوش  منظور به ل  بیمه محصول لی  ندلرد، پزشهی چشم خاص خدمات برل 

 .گردد می لرلئه لفرلد پزشهی چشم

2 
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 :گردد ل  به شرح کیل لرلئه می بیمهطرح  4ره خود در قاف   ریهیمد -2-1

o  بیمه پایه(  بیمه بخA  وB)؛ 

o  بیمه مزلیا  مدیهیر(  بیمه بخC)؛ 

o  ها   برنامه بیمه ترریای بخA ،B  وD؛ 

o   بیمه بخD  برل  پوش  دلروها  تجویز. 

ها  مربوط به خدمات ب تر  در بیمار تان، ویزی  پزشک و  شامل پوش  هزینه دیهیمد -2-2
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

 .ها  تشخیصی، تصویربردلر  ها  رودران، ت   باردلر ، مرلقا ها   مرلقا 

 (مشاغل  زلد  دلرل لفرلد  برل)ی لشتغاف بیمه درمانی خود -2-3

لفرلد  ره در لنتظار شمول در قانون )مدت برل  دورلن گذلر زندگی  بیمه درمان روتاه -2-4

تولنند تح    ال ره نمی 26ه تند، لفرلد با    بیشتر لز مرلقا  مقرون به صرفه یا بیمه مدیهیر 

پوش  بیمه ولفدی  باشند، لفرلد  ره در حال جابجایی لز یک شغل به شغل دیگر بوده یا در 

 ( ال  افم 61باشند و لفرلد زیر  لنتظار شغل جدید می

 ، خدمات ها  مربوط به خدمات پیشگیر ی شامل پوش  هزینهدندلنپزشه خدمات مهیب -2-1

 (پایه مانند درمان لورژلن ی و خدمات لصلی مانند عص  رشی

و  بیمه حقل  طی  و یعی لز خدمات مختل  با مزلیا،  لی  طرح  بیمه؛ بیمه درمانی مهمل -2-6

ل  لی  طرح  محصوالت بیمه. دهد می میزلن مشارر  در پردلخ  مختل  رل به مشتریان خود لرلئه

 . باشد شامل مولرد کیل می

o ؛پزشک و مار تانیب مهیب 

o ؛پزشهی چشمخدمات  مهیب 

o زندگی؛ مهیب 

o ی؛لفملل  یب یم افرت مهیب 

o ؛تصاد  مهیب 

o ؛ب تر مهیب  

o ی؛بحرلن  ماریب مهیب 

o انیدلنشجو یدرمان مهیب. 

3 

A
et

n
a

 

 ریهیمد مزلیا  برنامه -3-1

ل  برل  لفرلد  قابل د تر ی ل   ره به  لی  برنامه بیمه: ریهیمد ژهیو  ازهاین مزلیا  برنامه -3-2

 . طور هم زمان ولجد شرلیط عضوی  در هر دو بیمه مدیهیر و مدیهید باشند

 (Dبرنامه ) ریهیمد  زیتجو  دلروها پوش  برنامه -3-3

 (گپیمد) ریهیمد مهمل مهیب برنامه -3-4

 دیهیمد -3-1

ل   د تر ی دلنشجویان دلخل و خارج لز رشور به شاهه گ ترده) انیدلنشجو  الم  برنامه -3-6

ها  مربوط به ما اژ درمانی،  شامل پوش  هزینه( ها و متخصصی  لز پزشهان، بیمار تان

ها  راه  وزن،  ب دلش  دهان، برنامهها   ها  بدون ن خه، محصوالت مربوط به مرلقا  ویتامی 

 .زندگیها   پزشهی و بیمه مرتاط با دندلنپزشهی، چشمخدمات 

پوش  خدمات مورد نیاز لفرلد و لعضا  خانولده  ن ا در زمانی ) تنایل یلفملل مهیب درمانبیمه  -3-1

ها  مربوط به خدمات ب تر ، خدمات  رپایی  شامل پوش  هزینه( باشند ره خارج لز رشور می
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 ردیف
شرکتهای 

 بیمه
 محصوالت بیمه درمان

روز، د تر ی به دلروها، خدمات لورژلن ی زلیمان، خدمات  121روز، خدمات تولناخشی تا  21تا 

 .پزشهی دندلنپزشهی، خدمات چشم

 تنالی  میم تق یدندلنپزشه مهیب -3-3

  پزشهی چشم خدمات مهیب -3-2

4 

C
ig

n
a

 

  خانولده و لفرلد  بیمه درمانی برل -4-1

 ریهیمد  ها برنامه -4-2

o ریهیمد مهیبمزلیا   برنامه (  بخC) 

o ریهیمهمل مد مهیب  

o ریهیمد  زیتجو  پوش  دلروها برنامه (  بخD) 

  یلیتهمبیمه  ها   ایر برنامه -4-3

o بیمه  هته قلای و یا  هته مغز ؛ 

o بیمه  رطان؛ 

o  بیمه درمان  رطان؛ 

o بیمه عمر جامع. 

1 
H

u
m

an
a

 

 ریهیمد مهیب -1-1

 پزشهیدندلن مهیب -1-2

 یپزشه چشم مهیب -1-3

 دیهیمد -1-4

 (Dبخ   ریهیمد مهیب)  دلرو مهیب -1-1

 ها  تحقیق یافته :منبع

بندی و پیشنهادات جمع -1  

 رل تا  ل   در موظ  لیرلن مررز  لقتصاد ، بیمه تو عه ششم برنامه پنج افه 11بر ل اس ماده 

 جمله لز لقتصاد  ها  حوزه  ایر در لم  فضا  لیجاد و مافی تأمی  نظام در بیمه صنع  نق  لفزلی 

 در بیمه لقتصاد  نق  لرتقا  به ن ا  بیمه شررت ا  طریق لز گذلر ،  رمایه و رار و ر   فضا 

  اف ا  طی در  ن ج انی متو ط تا رشور در بیمه نبوک ضری  لفزلی  و مردم لمنی  و رفاه تأمی 

یهی لز م یرها  پی  رو برل  نیل به لی  هد   ن ل   .  ورد عمل به ج   رل الزم لقدلمات برنامه

لز طرفی با توجه به نق  م م تو عه و گ ترش . ل  مد نظر قرلر گیرد بخشی به محصوالت بیمه ره تنوع

ها  درمانی منا    ا  جل   ها  درمانی در  الم  و تو عه پایدلر ملی، طرلحی و لرلئه پوش  بیمه
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لی  لعتاار بیمه خدمات درمانی، لشاعه و ترویج فرهنگ بیمه و ل تقاال هرچه رضای  بیمه شدگان، لفز

 .بیشتر مردم لز  ن خولهد شد

بر لی  ل اس، در مقافه حاضر، با هد  مقای ه محصوالت بیمه درمان لرلئه شده در رشور لیرلن با  ایر 

بر ل اس نظام  درمان بیمه به لی  ترتی  ره محصوالت. رشورها، به لنجام مطافعه تطایقی پردلخته شد

ها  قابل پوش   ن ا و در ن ای  مقای ه  ن با   الم  موجود در  ایر رشورها و لحصا  ری ک

 .دهند محصوالت بیمه درمان موجود در رشور لهدل  لصلی لی  مقافه رل تشهیل می

س، رانادل، در رل تا  پا خگویی به لهدل ، روش مطافعه تطایقی لنتخاب و رشورها   فمان، لنگلی

 . مریها، ترریه و لیرلن به عنولن نمونه تحقیق لنتخاب شدند

نتایج حاصل لز مطافعه تطایقی در رشورها  منتخ  و مقای ه  ن با وضعی  موجود در رشور لیرلن، 

. بیمه درمان در رشور لیرلن با  ایر رشورها لختال  چندلنی ندلرد دهد ره تنوع محصوالت نشان می

تولن به مولرد دیگر  لرتااط دلد ره لز جمله  ها  درمان در رشور لیرلن رل می پایی  بیمه فذل ضری  نبوک

در رشورها  مورد برر ی . ها  لنبرلد  درمان، لشاره نمود نامه تولن به عدم گ ترش بیمه  ن می

ها  بیمه درمان قابلی  لرلئه به صورت گروهی و به صورت لنبرلد  و در قاف  محصوالت  پوش 

ل  مختل  رل دلرند؛ درحافیهه در رشور لیرلن، بیمه درمان به صورت گروهی لرلئه شده و  مهبی

رننده حق لنتخاب ندلرد و لز دریاف  خدمات مورد نیاز بازمانده و در ب یار  لز مولرد، خدمات  مصر 

تولند  ر ، میها  خدمتی متباوت و متنا   با نیاز مشت فذل تعری  ب ته. نماید غیرضرور  رل دریاف  می

 .ضم  لیجاد حق لنتخاب، رضای  مشتر  رل به همرله  ورد

ها  درمان موجود در رشور و ریبی  نامطلوب  نامه بیمه  همچنی  لز مولرد  نظیر عدم جامعی  پوش 

تولن به عنولن  لفرلد نیز می درخول   و نیاز با متنا   درمان بیمه محصوالت لرلئه خدمات و عدم لرلئه

رد تباوت میان محصوالت بیمه درمان موجود در رشور و محصوالت بیمه درمان موجود در  ایر مول

 تح  طریق لز تهمیلی ها  نامه بیمه شود پهیج بر لی  ل اس، پیشن اد می. رشورها  مورد مطافعه نام برد

 خدمات جابجایی، و لنتقال ها  هزینه بیمار، همرله و غذل لتاق، ها  هزینه نظیر مولرد  دلدن قرلر پوش 

 به دیجیتال عمومی پزشک بیمارلن، روزلنه م تمر  منزل، در مرلقا  تولناخشی، خدمات پیشگیر ،

ل   ها  بیمه درمان پایه و مهمل، تمررز ویژه همچنی  در پوش . گردد تر جامع ... و دور رله لز صورت

 .لندمدت شودها  ب بر تح  پوش  قرلر دلدن خدمات مربوط به  الم  رولن و مرلقا 
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 منتخب های زندگی در کشورهای شناسایی و بررسی محصوالت بیمه
 

 1میترل قنارزلده

 چکیده 

 بیمه حقها  قابل توجه در صنع  بیمه لیرلن، ضری  نبوک پایی  و  رلنه پایی   یهی لز چاف 
ها  زندگی ل   ره لی  لمر منجر به تاثیر منبی بر تولن مافی شرر  و همچنی   لفخصوص در بیمه  علی

. شود محدود شدن قدرت مانور صنع  بیمه رشور در عرصه دلخلی و به خصوص بازلر ج انی بیمه می
ولمل مرتاط با تولن در  ه د ته عولمل مرتاط با محصول، ع عولمل تاثیرگذلر بر ضری  نبوک بیمه رل می
ها   در لی  مقافه، عدم تنوع محصوالت بیمه. رننده قرلر دلد لقتصاد رالن و عولمل مرتاط با مصر 

گیرد  زندگی در صنع  بیمه رشور ره در د ته عولمل مرتاط با محصول ل  ، مورد برر ی قرلر می
هان طرلحی و عرضه ها  جدید و لم ها  نو و پوش  ری ک ره به منظور ورود صنع  بیمه به حوزه

ها  زندگی صورت  ل ؛ الزم ل   لبتدل شناخ  رامل و جامعی لز لنولع بیمه محصوالت جدید بیمه
هد  لز . ها  زندگی لحصاء گردد گیرد و بر مانا   ن خالها  موجود در حوزه محصوالت بیمه

ها با  ه و تحلیل  نها  بیمه در لیرلن و مقای  لنجام لی  مقافه، برر ی محصوالت بیمه زندگی شرر 
ها  زندگی مورد برر ی  بدی  منظور لبتدل متون علمی موجود در زمینه بیمه. ل تاندلردها  ج انی ل  
در لدلمه، . ها  زندگی رال یک و نوی  مشخص شد بند  لصلی بیمه طاقه ،قرلر گرف  ره بر ل اس  ن
ل  رشورها  منتخ ، قولنی   لت بیمهها  زندگی در قولنی  و مقرر بند  بیمه ضم  برر ی لنولع طاقه
شورل  عافی بیمه، مورد برر ی و مقای ه با رشورها  منتخ  قرلر  63نامه شماره  مربوطه در لیرلن،  یی 

بند  من جم و کرر محصوالت نوی   گرف  ره نتایج حاری لز لی  مقای ه، فزوم لرلئه یک د ته
ها  زندگی در  در لدلمه، محصوالت لرلئه شده بیمه. ل  نامه مربوطه در لیرلن   ها  زندگی در  یی  بیمه

ها  مقررلتی صنع  بیمه  ها  بیمه رشور مورد برر ی قرلر گرف  ره با مقای ه  ن با چارچوب شرر 
نتایج . ها  موجود شنا ایی شد ها  زندگی موجود در لدبیات نظر ، چاف  و همچنی  لنولع بیمه

ها  زندگی در لیرلن و پیامدها   ن، یهی  بند  جامعی لز بیمه هد تپژوه  نشانگر  ن ل   ره فقدلن 
ها  عمر و  ره بیمه به نحو  ره علیرغم  ن. ها  زندگی ل   ها  ل ا ی صنع  بیمه  لز چاف 
  م غاف  پرتبو  ( گذلر  شامل یک بخ  پوش  ری ک فوت و یک بخ   رمایه)گذلر    رمایه

در پایان، . به  ن لشاره نشده ل   63  نامه گیرد، در  یی   یها  بیمه رل در بر م بیمه زندگی شرر 
ها  زندگی لحصاء و محصوالت قابل لرلئه در صنع  بیمه  خالهایی ره در حوزه محصوالت بیمه

 . رشور مطرح گردید
 ها  زندگی مشاررتی، کخیره ریاضی ها  زندگی، ری ک تح  پوش ، بیمه بیمه :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 ghanbarzadeh@irc.ac.irها  لشخاص،  عضو هیات علمی پژوهشهده،  رپر   گروه پژوهشی بیمه.  1
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 مقدمه

 بیماه  حاق هاا  قابال توجاه در صانع  بیماه لیارلن، ضاری  نباوک پاایی  و  ارلنه پاایی              یهی لز چااف  

ها  زندگی ل   ره لی  لمر منجر به تاثیر منبی بر تولن مافی شرر  و همچنای    لفخصوص در بیمه  علی

. ودشا  محدود شدن قدرت مانور صنع  بیمه رشور در عرصه دلخلی و به خصوص بازلر ج انی بیمه می

تولن در  ه د ته عولمل مرتاط با محصول، عولمل مرتاط باا   عولمل تاثیرگذلر بر ضری  نبوک بیمه رل می

ها  زندگی در صنع   عدم تنوع محصوالت بیمه. رننده قرلر دلد لقتصاد رالن و عولمل مرتاط با مصر 

ها   صنع  بیمه به حوزه گیرند ره به منظور ورود بیمه رشور در د ته عولمل مرتاط با محصول قرلر می

ل ؛ الزم ل ا  لبتادل    ها  جدید و لمهان طرلحی و عرضه محصاوالت جدیاد بیماه    نو و پوش  ری ک

ها  زندگی صورت گیرد و بر مانا   ن خالها  موجود در حوزه  شناخ  رامل و جامعی لز لنولع بیمه

 . ها  زندگی لحصاء گردد محصوالت بیمه

 مهیب  همهار با ره ل   من جم برنامه کی م تلزم رشور،  طح در بیمه زندگی تمحصوال تو عه

  یچن حاضر حال در ره شود گذلشته لجرل به محصول  یل دهنده هئلرل  ها شرر  یتمام و  مررز

 رشور بیمه صنع  در شده شناخته لمر زندگی  ها  بیمه   م بودن پایی ناوده و  برقرلر یتیوضع

محصوالت بیمه  ره ل    یل لیرلن درزندگی   ها بیمه رشد لصلی مولنع لز یهی .گردد می مح وب

  اریب   ها شااه  زندگی لرلئه شده  ها مهیب محصوالت شتریب زندگی در لیرلن تنوع باالیی ندلرند و

 مولرد  یل یتمام. ل   متباوت گریهدی با محصوالت  یل  ها عنولن فقط ق یحق در و دلرند با هم

 لز لطالع  ،یبنابرل .ل   رشور درزندگی  ها  بیمه نهیزم در ل تاندلرد  بند طاقه فقدلن لز یناش

 قیطر لز مهیب لنولع به یبخش لن جام موج  ،ها  عمر در لدبیات لرچوئر  ل تاندلرد بیمه  بند د ته

 و ندلرد وجود رلنیل در ره یمحصوالت لنولع لز موجود خأل رفع ل تاندلرد،  یتعار  وردن د   به

الزم به کرر ل   در متون فار ی، مقاالت و  .شود یم عمر مهیب نهیزم در هاییرلههار لرلئه  یهمچن

ها کرر نشده و  بند  جامعی در  ن ها  عمر وجود دلرد وفی یا طاقه ها  ب یار  در خصوص بیمه رتاب

ی  خصوص لنجام هایی در ل لفاته کرر لی  نهته ضرور  ل   تالش. ها کرر نشده ل   ها   ن یا تباوت

. لشاره ررد( 1313)جوهریان  و( 1324) پور ح ینی ،(1324)با ورردشامی  و دنانتولن به   شده ره می

شود و پس لز  ن  ها  زندگی لرلئه می بند  بیمه بدی  منظور در لی  مقافه، لبتدل مانا  رلی تق یم

 . گیرد ها  بیمه لیرلن مورد برر ی و تحلیل قرلر می محصوالت عمر لرلئه شده در شرر 

د ها  زندگی در لدبیات نظر  مور بند  بیمه ، د ته2در بخ  :  اختار رلی مقافه به شرح زیر ل  

، به 4بخ  . گردند محصوالت لرلئه شده در صنع  بیمه لیرلن کرر می 3در بخ  . گیرد برر ی قرلر می
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 1پردلزد و در بخ   ها  زندگی می بند  بیمه ل  در خصوص د ته برر ی قولنی  و مقررلت بیمه

 .شود گیر  لنجام می نتیجه

 های زندگی در ادبیات نظری  انواع بیمه

تح  پوش ، نحوه   کیوجود دلرد ره ب ته به ر یمختلب  ماناها یزندگ  ها همیببند   برل  طاقه

ره در  شود یم یمتباوت ها   بند شامل د ته نامه مهیو مدت زمان ب شده مهیتعدلد ب ،بیمه حقپردلخ  

 . نشان دلده شده ل   1شهل 

 
 های زندگی بندی بیمه مبناهای مختلف طبقه .8شکل 

 

 یمختل  زندگ  ها  کیتح  پوش  قرلر دلدن ر ،یزندگ  ها مهیب یره هد  لصل  یبا توجه به ل

و  اتیفوت، ح)تح  پوش    ها  کیر  بر مانا یزندگ  ها مهیب یلصل  لفرلد ل  ، د ته بند

ها   بیمهبرل  . شود ی لرلئه میزندگ  ها مهیلز ب یره در هر ردلم لنولع مختلب ردیگ یلنجام م( مختلط

ها  نوی  تق یم بند   ها  رال یک و بیمه ها رل به بیمه زندگی دو طاقه رلی وجود دلرد ره  ن

گیرد در صورتی ره  شده تح  پوش  قرلر می ها  زندگی رال یک، تن ا ری ک بیمه در بیمه. رند می

شود و یا لی   یگذلر  به  ن لضافه م ها  نوی  زندگی، عالوه بر پوش  ری ک، جزء  رمایه در بیمه

شود و  بند  رال یک گبته می فذل در لبتدل، تق یم. ره شرلیط متباوتی در پردلخ   رمایه بیمه دلرد

 .لند ها  زندگی رال یک لرلئه شده ، بیمه1در جدول . گردند ها  نوی  مطرح می  پس طرح
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 های زندگی بر مبنای ریسک تحت پوشش بندی کالسیک بیمه دسته .8جدول 
 

 توضیحات کلی محصوالت متنوع
نوع بیمه 

 زندگی

ریسک تحت 
 پوشش

1با  رمایه ثاب 
   لرلئه پوش  فوت برل  مدت معی 

 شده نامه در صورت فوت بیمه پردلخ   رمایه بیمه 

 گر به پردلخ   رمایه در صورت  عدم تع د بیمه
 شده تا پایان مدت بیمه حیات بیمه

   لندک بیمه حقدلرل 

  نامه در پایان مدت بیمهبدون کخیره ریاضی 

 نامه یا  بدون لرزش نقد  و لمهان بازخرید بیمه
 مخب  رردن  رمایه

بیمه عمر 
2زمانی

 

 فوت

3با  رمایه صعود 
 

4با  رمایه نزوفی
 

 1قابل تمدید
6قابل تادیل

 

 قابل تادیل و تمدید

در  بیمه حقبا پردلخ  
 تمام مدت بیمه

 لفعمر صورت مادلم پوش  ری ک فوت به  -

نامه رل حدود  ها  بیمه     رر ید بیمه شرر   -
 .دهند  ال قرلر می 121-111

 بدون محدودی  بر رو     بیمه شده  -

پردلخ   رمایه فوت به کینبعان در هر زمان ره   -
 .شده فوت رند بیمه

 دلرل  کخیره ریاضی  -

دلرل  لرزش نقد ، لرزش بازخرید  و در نتیجه   -
 هان دریاف  ولملم

1نامه با  رمایه  مخب  دلرل  لمهان تادیل به بیمه  -
 

 باال بیمه حقدلرل    -

3عمر بیمه تمام
 

در  بیمه حقبا پردلخ  
 مدت محدود

شده در پایان مدت بیمه،  رمایه  در صورت حیات بیمه بیمه حقبدون ل تردلد 
 .شود صورت یهجا به و ، پردلخ  می بیمه به

عمر بیمه 
 تشهیل  رمایه

 بیمه حقبا ل تردلد  حیات

                                                                                                                         
1. Level Term Life Insurance 
2. Term Life Insurance 
3. Increasing Term Insurance 
4. Decreasing Term Insurance 
5. Renewable Term Insurance 
6. Convertible Term Insurance 

ها   تی رل بپردلزد و تمایل به  بیمه حقگذلر مدتی بعد لز شروع بیمه و تشهیل کخیره ریاضی، نخولهد یا نتولند  لگر بیمه . 1

گر برل  محا اه  بیمه. نامه با  رمایه مخب  رل لرلئه رند گر درخول   بیمه تولند به بیمه نامه نیز ندلشته باشد، می بازخرید بیمه

دت بیمه مانده م یهجا برل  باقی بیمه حقگذلر رل به عنولن   رمایه مخب ، کخیره ریاضی تشهیل شده تا زمان درخول   بیمه

 .رند یهجا رل محا اه می بیمه حقگیرد و  رمایه قابل پوش  با لی   در نظر می
8. Whole Life Insurance 
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 توضیحات کلی محصوالت متنوع
نوع بیمه 

 زندگی

ریسک تحت 
 پوشش

 

 بیمه حقیک نوع بیمه به شرط حیات بدون ل تردلد    -
 .شود ل   ره برل  راررنان یک مؤ  ه صادر می

شده در پایان مدت خدم ،  در صورت حیات بیمه  -
شده به همرله یهی لز  هزینه گردشگر   االنه بیمه

به مدت یک ماه لعضا  خانولده در رشور مقصد 
 .گردد پردلخ  می

 متباوت ب ته به رشور مقصد بیمه حقپردلخ    -

عمر بیمه 
 گردشگر 

 
پردلخ  لق اطی  رمایه بیمه در فولصل زمانی م او  

 .بگیر و تا مدت معی  و یا یهجا به م تمر 
1بیمه م تمر 

 

 بیمه مختلط عاد 
فوت شده در مدت بیمه،  رمایه  در صورت فوت بیمه  -

و در صورت حیات و  در پایان لی  مدت،  رمایه 
 .شود حیات پردلخ  می

بیمه عمر و 
 لندلز پس

 مختلط

بیمه مختلط دو برلبر 
  رمایه در صورت حیات
بیمه مختلط دو برلبر 
  رمایه فوت

 با  رر ید ثاب 

عمدتاً بیمه عمر )ترریای لز یک پوش  لصلی   -
نظیر بیمه )پوش  موق  و یک ( مختلط یا تمام عمر

 (عمر زمانی با  رمایه نزوفی

ها   بیمه حقرمتر لز مجموع  بیمه حقدلرل    -
 .ها  مجزل پوش 

 راربرد در مولرد نیاز به تامی  مافی بیشتر  -

 بیمه خانولدگی

و ولگان  2ولگان، (1313)جوهریان ، (1324)پور  ح ینی، (1324)با ورردشامی  و دنانها  تحقیق بر مانا   برر ی: ماخذ

 (2114)و همهارلن 4، دیه ون(1221)3گربر ،(2113)

 

رنند ره تصور  لشتااه در ها  زندگی به شرط حیات مح وب میها رل نیز نوعی لز بیمهلغل  م تمر 

شاود بلهاه در    شاده پردلخا  نمای    باشد؛ زیرل م تمر  عمر تن ا در صورت حیات بیمه لی  خصوص می

باا  .  پاذیرد  شده ب تگی ندلرد و بعد لز فوت نیز پردلخ  م تمر  صورت مای  مولرد  به طول عمر بیمه

م اتمر  رل طرلحای و باه باازلر عرضاه       ها  ها  بیمه لنولع  بیمه توجه به نیازها  متباوت لفرلد، شرر 

تاولن لز جنااه مادت پردلخا  م اتمر ، تااریخ شاروع         ها  م اتمر  رل مای   به طور رلی بیمه. رنند می

م تمر ، نحوه پردلخ  م تمر ، تعدلد لفرلد تحا  پوشا ، ناوع پردلخا  م اتمر ، تعادلد دفعاات        

                                                                                                                         
1. Annuity Insurance 

2. Vaughan 

3. Gerber 

4. Dickson 
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هاا  م اتمر  در دو    رر ل  ، بیماه الزم به ک. بند  ررد و روش خرید م تمر  طاقه بیمه حقپردلخ  

فااز لول مرباوط باه    .  2و فاز پردلخا  مزلیاا   1 ور  و لنااش  منابع مافی فاز جمع: فاز قابل برر ی ه تند

م تمر  ل   و فاز دوم باه نحاوه پردلخا  لق ااط م اتمر  مارتاط ل ا          بیمه حق ور   مرحله جمع

برل  لطالعات بیشاتر در  . دهد م تمر  رل نشان میها  عمر  بند  بیمه ، تق یم2جدول . (1332، جلیلی)

 .مرلجعه نمود( 1323)تولن به لحمدزلده و همهارلن  خصوص هر ردلم لز محصوالت می

 های زندگی مستمری بندی انواع بیمه طبقه .1جدول 

 نوع بیمه مستمری بندی مبنای طبقه مرحله مستمری

 مرحله پردلخ  مزلیا

مدت پردلخ  
 م تمر 

 3لفعمر مادلمم تمر  

و بیمه م تمر   1بیمه م تمر  به شرط حیات زمانی: 4م تمر  موق 
 6(قطعی)تضمینی 

 م تمر  با تضمی  حدلقل

 تاریخ شروع م تمر 
 1م تمر  با فاصله

 3م تمر  بالفاصله

نحوه پردلخ  
 م تمر 

 2م تمر   رفصلی

 11فصلی م تمر  ته

 نوع پردلخ  م تمر 
 11م تمر  ثاب 

 12م تمر  متغیر

تعدلد لفرلد تح  
 پوش  م تمر 

 13م تمر  لنبرلد 

 14م تمر  مشترک

                                                                                                                         
1. Accumulation Phase 

2. Decumulation Phase 

3. Whole Life Annuity 

4. Temporary Annuity 

5. Term Life Annuity 

6. Guaranteed Annuity 

7. Deferred Annuity 

8. Immediate Annuity 

9. Annuity Due 

10. Ordinery Annuity 

11. Fixed Annuity 

12. Variable Annuity 

13. Individual Annuity 

14. Joint Annuity 
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 نوع بیمه مستمری بندی مبنای طبقه مرحله مستمری

 ور  و  مرحله جمع
 لنااش  منابع مافی

دفعات پردلخ  
 بیمه حق

 ق طی بیمه حقم تمر  با 

 یهجا بیمه حقم تمر  با 

 روش خرید م تمر 
 لنبرلد 

 گروهی

جوهریان ، (1324)پور  ح ینی، (1324)با ورردشامی  و دنانها  تحقیق بر مانا   برر ی: ماخذ

 (1332)جلیلی ، (2114)، دیه ون و همهارلن(1221)گربر  ،(2113)ولگان و ولگان ، (1313)

ها   لی  مقای ه رل برل  ویژگی 3ها  زندگی رال یک، جدول  ها  بیمه به منظور مشاهده تباوت

 . دهد ها  زندگی نشان می مختل  بیمه

 های زندگی کالسیک مقایسه بیمه -9جدول 

لمهان 
 بازخرید

کخیره ریاضی در 
 پایان دوره

  رمایه فوت  رمایه حیات لرزش نقد 
مدت 
 نامه بیمه

بیمه  نوع
 زندگی

 عمر زمانی موق  دلرد - - - -

 تمام عمر لفعمر مادلم دلرد - دلرد دلرد دلرد

در صورت  دلرد دلرد دلرد
 حیات

به شرط  موق  -

در صورت  دلرد دلرد دلرد حیات

 حیات

در صورت 

 فوت

 مختلط موق 

 نتایج تحقیق :ماخذ

 

عمر زمانی بدون لمهان بازخرید ه تند؛ زیرل ها   شود، تن ا بیمه مشاهده می 3طور ره لز جدول  همان

، به مقای ه کخیره ریاضی در لی  چ ار 1همچنی ، نمودلر . لرزش نقد  برل  لی  نوع بیمه وجود ندلرد

ها  عمر زمانی، کخیره ریاضی  شود، در بیمه طور ره مشاهده می همان. نوع بیمه زندگی پردلخته ل  

ها  تمام عمر، به  در بیمه. ر د نامه به صبر می ا در پایان مدت بیمهیابد ت لبتدل لفزلی  و  پس راه  می

نامه به مقدلر  رمایه  شرط حیات و مختلط کخیره ریاضی صعود  ل   تا لی  ره در  ال پایانی بیمه

 .ر د می( در لی  حاف ، یک ولحد)نامه  بیمه
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تمام عمر، عمر : زندگیهای  مقایسه ذخیره ریاضی در چهار نوع اصلی بیمه .8نمودار 

 زمانی، عمر به شرط حیات و عمر مختلط
 

دهنده ری ک فوت،  پوش )ها  زندگی ماتنی بر  ه د ته مذرور بند  رال یک بیمهلگرچه تق یم

ها  عمر  ها،  بیمه ل   لما عالوه بر  ن( دهنده هر دو ری ک دهنده ری ک حیات و پوش  پوش 

ها رل در  ه طاقه تح   تولن  ن بند  رال یک بوده و میطاقه لند ره متباوت لز مدرنی عرضه شده

-ها  جدید، حاصل ترری  بیمه ، طرح2طاق جدول .  ها  جدید، خاص و ترریای قرلر دلد عنولن طرح

ها  عمر جامع،  تولن به بیمهگذلر  ه تند ره لز  ن جمله می ها  به شرط فوت با یک جزء  رمایه

 ،ولگان و ولگان)گذلر  لشاره ررد  ها  عمر متصل به ولحد  رمایه یمهعمر متغیر، جامع متغیر و ب

ها  خاص ل   ره شرلیط  د ته دوم شامل طرح. (2114 ،دیه ون و همهارلن ،1221 ،گربر ،2113

دیه ون و )ها  عمر مشترک  ها  عمر رال یک ل   و بیمه ها متباوت با بیمه گر در  ن پردلخ  بیمه

لزدولج، بیمه عمر با  رر ید ثاب ، بیمه تامی  ج یزیه و مولرد  لز لی  قایل، در لی  ، (2114 ،همهارلن

ها  بیمه لرلئه  ها ب ته به شرلیط و نیاز بازلر تو ط شرر  برخی لز لی  طرح. گیرند د ته قرلر می

ها  ترریای  د ته  وم، شامل طرح. شوند شوند و پس لز لتمام یک دوره خاص، دیگر عرضه نمی می

لی  محصوالت دلرل  . شود نامه تمام عمر و عمر زمانی تشهیل می معموالً لز ترری  دو بیمه ل   ره
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 دنان)رنند  نامه عمر مجزل ه تند، وفی  رمایه فوت بیشتر  رل لرلئه می رمتر  ن ا  به دو بیمه بیمه حق

ت مختصر لرلئه شده ها  زندگی با توضیحا ها  نوی  بیمه ، طرح4در جدول . (1324، با ورردشامی و

 .ل  
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 های زندگی های نوین بیمه طرح .1جدول 

نوع 

 طرح
 توضیحات های محصولنمونه توضیحات

 جدید
+ پوش  ری ک فوت 

 گذلر  جزء  رمایه

1بیمه عمر جامع
 

 بیمه عمر دلئمی 

 لندوخته + رمایه فوت: مزلیا در صورت فوت

 نامه  بیمه

 دلرل  نرخ ب ره ثاب  و تضمی  شده 

   جارلن لثر منبی تورم با درنظر گرفت  ضری

 و  رمایه بیمه حقتعدیل برل  

2عمر متغیر
 

 بیمه عمر دلئمی 

  دلرل  نرخ ب ره متغیر و در نتیجه  رمایه بیمه

 متغیر

3جامع متغیر
 

  پذیر و  رمایه  لنعطا  بیمه حقلمهان لنتخاب

 متغیر

 گذلر   گیر  درباره نحوه  رمایه لمهان تصمیم

 گذلر کخایر به بیمه

عمر متصل به ولحد 

، بیمه 4گذلر   رمایه

عمر ولحدبند  شده 

مشاررتی، بیمه عمر 

 متصل به   ام

  به ح اب  بیمه حقلختصاص تمام یا ق متی لز

لنتخابی )گذلر  در پرتبو   جدلگانه به منظور  رمایه

 ها  مافی   ام یا  ایر دلرلیی( گذلر تو ط بیمه

  بیمه بر مانا  لرزش دلرلیی محا اه  رمایه

 خافص

 عدم وجود نرخ بازده قطعی 

 خاص

 

دلرل  شرلیط متباوت در 

پردلخ   رمایه بیمه ن ا  
 ها  عمر مشترک بیمه

 پوش  ری ک فوت بی  لز یک نبر 

 پردلخ   رمایه بیمه در زمان فوت : گر تع د بیمه

                                                                                                                         
1. Universal Life Insurance 

2. Variable Life Insurance 

3. Variable Universal Life Insurance 

4. Unit-linked Life Insurance 
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نوع 

 طرح
 توضیحات های محصولنمونه توضیحات

 شدگان یهی لز بیمه ها  رال یک عمربه بیمه

 لزدولج

  مهیدر صورت لزدولج ب مهیب هی رما پردلخ 

به شرط  مهیب ینوع)شده   ییتع دیشده قال لز  رر 

 (اتیح

بیمه عمر با  رر ید 

 ثاب 

 در  نامه مهیب هیپردلخ   رما

 ایباشد  اتیح قید در شده مهیچه ب  ،یمع دی رر 

 .فوت ررده باشد

 ترریای
ها  عمر  ترری  بیمه

 رال یک

طرح ترریای بیمه عمر 

 زمانی و بیمه تمام عمر

  پردلخ   رمایه بیمه عمر زمانی

عالوه بر  رمایه فوت بیمه تمام عمر در صورت فوت 

 نامه عمر زمانی شده در مدت بیمه بیمه

ها   طرح ترریای بیمه

عمر رال یک و 

ها  عمر متصل به  بیمه

 گذلر   ولحد  رمایه

به صندوق کخیره، صندوق ضمان   بیمه حقلختصاص 

 گذلر    ام و صندوق  رمایه

 ،(2113)ولگان و ولگاان  ، (1313)جوهریان ، (1324)پور  ح ینی، (1324)با ورردشامی  و دناننتایج تحقیق بر مانا  : ماخذ

 (2114)دیه ون و همهارلن 

 های زندگی ارائه شده در صنعت بیمه کشور بررسی و تحلیل انواع بیمه

ها  زندگی لرلئه شده در صنع  بیمه رشور، محصوالت عرضه شده  منظور برر ی محصوالت بیمهبه 

طاقه بیمه  4تولن در  ها  بیمه مورد برر ی قرلر گرف  ره لی  محصوالت رل می در  ای  شرر 

ها  نوی   زندگی پوش  دهنده ری ک فوت، بیمه زندگی پوش  دهنده ری ک فوت و حیات، طرح

 .، نشان دلده شده ل  1لطالعات رلی لی   مار در جدول . ندگی م تمر  قرلر دلدها  ز و بیمه
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 های زندگی ارائه شده در صنعت بیمه کشور آمار محصوالت بیمه .1جدول 

 درصد از کل محصوالت نوع بیمه زندگی

 ٪33 دهنده ری ک فوت بیمه زندگی پوش 

 (٪14)بیمه عمر مانده بدههار 
 (٪6)راررنان عمر و حولدث 

 (٪13)عمر زمانی  اده 

 (٪1)عمر  تمام
 ٪2 دهنده ری ک فوت و حیات بیمه زندگی پوش 
 ٪43 ها  نوی  طرح

 ٪13 بیمه زندگی م تمر 
 نتایج تحقیق :ماخذ

ها  زندگی  ها  بیمه رل بیمه ها  زندگی شرر  درصد لز محصوالت بیمه 33ره  رغم لی  علی

لند و معموالً در  ها با لقاال چندلنی مولجه نشده دهند، وفی لی  بیمه دهنده ری ک فوت تشهیل می پوش 

ها   همچنی ، تنوع رافی در خصوص بیمه. شوند ها  بیمه، به صورت گروهی عرضه می شرر 

محصول عمر زمانی  اده، عمر مانده بدههار،  4دهنده ری ک فوت وجود ندلرد و تن ا  دگی پوش زن

شود، در  مار لرلئه شده  طور ره مشاهده می همان. شوند تمام عمر و عمر و حولدث راررنان لرلئه می

تن ا  ها  زندگی رل دلرند و لی  محصول، محصوالت م تمر ،   م ناچیز  لز پرتبو  محصوالت بیمه

شایان کرر ل  ، با لی  ره . گردد لرلئه می( شرر  2حدود )ها  بیمه  در تعدلد رمی لز شرر 

گردد وفی تن ا به جز یک مورد، لرلئه لی   ها  بیمه عرضه می محصوالتی تح  لی  عنولن در شرر 

 ا تن. گذلر  به صورت م تمر  ل   ها  عمرو رمایه محصوالت در غاف  پردلخ  لندوخته بیمه

دلر  زنان خانه  م تمر ،شود ی ن لنجام م  برل  م تمر  ره محا اات لرچوئرمحصول بیمه م تمر  

ها  بیمه به  لز دالیل عدم لقاال شرر . باشد   میمررز مهیلز ب یمجوز ر م  دلرلل   ره مل   مهیب

جدول  ، م تمر  ها مهیعرضه ب وهیمتعدد مقررلت در خصوص ش لب اماتتولن به  لی  محصول، می

مانند نرخ  ود  ییها  یو محدود  دوره پردلخ  م تمر ، ریگ رهیعمر مورد ل تباده، محا اات کخ

 .رند   رل بیشتر میم تمر  ها مهین اد ناظر به ب  ورود جد ضرورتلشاره نمود ره  ها  ن یفن

ها  عمر و  ل  لز محصوالت رل بیمه شود ره   م عمده ، مالحظه می1با مرلجعه به جدول 

دهند ره دلرل   ها  عمر جامع لرلئه شده در یک مدت محدود تشهیل می گذلر  یا همان بیمه  رمایه

ها  موجود بی   رغم تباوت در صنع  بیمه رشور، علی. گذلر  ه تند دو جزء پوش  ری ک و  رمایه

ها   ها  عمر جامع یا همان بیمه شورل  عافی بیمه و بیمه 63نامه  ها  عمر مختلط مندرج در  یی  هبیم
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. گیرند گذلر  لرلئه شده در صنع  بیمه رشور، لی  دو محصول رل مشابه در نظر می عمر و  رمایه

 .، نشان دلده شده ل  6ها  لصلی لی  دو نوع بیمه زندگی در جدول  تباوت

 گذاری عمر و سرمایه/های عمر جامع های عمر مختلط و بیمه وت بیمهتفا .9جدول 

 بیمه عمر مختلط ویژگی
گذلر  لرلئه شده در  عمرو رمایه/بیمه عمر جامع

 لیرلن

 موق /دلئمی موق  نامه مدت بیمه

 نامه لجزل  بیمه
پوش  + پوش  ری ک فوت

 ری ک حیات

گذلر   جزء  رمایه+ پوش  ری ک فوت

 (لندلز  پس)

در صورت فوت 

شده در طول  بیمه

 نامه مدت بیمه

 به کینبعانفوت  پردلخ   رمایه

نامه به  عالوه لندوخته بیمه پردلخ   رمایه فوت به

گذلر   لی  لندوخته یک ح اب  رمایه) کینبعان

هیچ وجه ری ک حیات و یا لحتمال حیات  بوده و به

 .(شود در  ن محا اه نمی

درصورت حیات 

ان شده در زم بیمه

  رر ید

پردلخ   رمایه حیات به کینبع 

ره برمانا  ری ک حیات محا اه 

شود و لگر بحث مشارر  در  می

منافع در  ن وجود دلشته باشد، 

گذلر   ود حاصل لز  ن نیز به بیمه

 .گیرد تعلق می

 نامه لندوخته بیمه

 نتایج تحقیق :ماخذ
 

  یل ،جهیعمر مختلط قرلر دلد و در نت  ها مهیرل در د ته ب  گذلر هیعمر و  رما مهیب تولن ینم ، یبنابرل

لمر موج  بروز لشهال   یو هم رندیگ یقرلر نم 63 نامه  ییلرلئه شده در    بند در د ته یزندگ  ها  مهیب

و  یاضیر رهیکخ  یب تباوت جادیل  یو همچن یماف  و گزلرشگر  یشرر ، شباف  ل مهیدر محا اات ب

 .شود یم یزندگ گذلرلن مهیلندوخته ب

 ای کشورهای منتخب های زندگی مندرج در قانون و مقررات بیمه انواع بیمه
ها   ها  زندگی لرلئه شده در لیرلن تطابق چندلنی با لنولع بیمه با توجه به لی  ره محصوالت بیمه

بیمه خطر فوت، بیمه به شرط حیات، بیمه عمر مختلط )شورل  عافی بیمه  63نامه  زندگی مندرج در  یی 

برر ی قرلر گرف   ل  رشورها  دیگر مورد ندلرد، بدی  منظور قانون و مقررلت بیمه( و بیمه م تمر 

ل   در لی  بخ ، با توجه به در د ترس بودن قولنی  بیمه. ها لحصا گردد ها  لصلی در  ن بند  تا د ته
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ها  زندگی در قولنی ، رشورها   مریها، هند،  فاانی و ل ترلفیا مورد  بند  بیمه و همچنی  درج طاقه

 . ل   لرلئه گردیده 3برر ی قرلر گرفتند ره نتایج  ن در جدول 

ای  های زندگی مندرج در قوانین و مقررات بیمه بیمه  بندی مقایسه طبقه -3جدول 

 کشورهای منتخب
 

نوع بیمه 

 زندگی
 لیرلن ل ترلفیا  فاانی هند  مریها

 به شرط فوت
 زمانیعمر 

 عمرتمام 

 یعمر زمان

 تمام عمر

 nعمر زمانی بیمه 

  افه

 عمرتمام 

 (مشاررتی)عمر تمام 

لنبرلد   یهجا ری ک 

غیر )و گروهی 

 (مشاررتی

خطر بیمه 

 فوت

 - - به شرط حیات

عمر به شرط بیمه 

 افه با  nحیات 

 لندلز  جزء پس

- 
عمر به بیمه 

 شرط حیات

 مختلطعمر  - مختلط

 nعمر زمانی بیمه 

 افه با جزء 

 لندلز  پس

 مختلطبیمه  (مشاررتی)مختلط عمر 

 - م تمر 

-بافاصلهم تمر  

 بازنش تگی

-بالفاصلهم تمر  

 بازنش تگی

تمام م تمر  

 عمر

 nزمانی م تمر  

  افه

با ری ک طول م تمر  

 عمر

بدون ری ک م تمر  

 طول عمر

در مد لز بیمه 

رارلفتادگی لنبرلد  و 

 گروهی

 م تمر بیمه 

ها   طرح

 نوی 

 جامععمر 

 متغیرعمر 

متصل به ولحد عمر 

 گذلر   رمایه

 فرزندلنعمر 

- 

به ولحد متصل 

 گذلر   رمایه

گذلر    رمایهح اب 

 مشاررتی

غیر گذلر    رمایه

مشاررتی با لضافات 

 مصلحتی

- 

 قیتحق جینتا :ماخذ

file://fs/PERSONS-INS-DEPT/پروژه%20بیمه%20عمر/پاورپوینت/9705/بیمههای%20عمر%20در%20قوانین%20آلبانی.docx
file://fs/PERSONS-INS-DEPT/پروژه%20بیمه%20عمر/پاورپوینت/9705/بیمههای%20عمر%20در%20قوانین%20آلبانی.docx
file://fs/PERSONS-INS-DEPT/پروژه%20بیمه%20عمر/پاورپوینت/9705/بیمههای%20عمر%20در%20قوانین%20استرالیا.docx
file://fs/PERSONS-INS-DEPT/پروژه%20بیمه%20عمر/پاورپوینت/9705/بیمههای%20عمر%20در%20قوانین%20استرالیا.docx
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ها  زندگی در رشورها  مورد برر ی،   شود، در قولنی  و مقررلت بیمه طور ره مالحظه می همان

ل  نیز در  ن قرلر  نوی  بیمهها   تر  ه تند و طرح بند  جامع ها  زندگی دلرل  طاقه بند  بیمه د ته

. ها  متباوتی در نظر گرفته شده ل   بند  ها  م تمر  نیز د ته همچنی ، برل  بیمه. دلده شده ل  

ل   شایان کرر ل  ، در برخی رشورها مانند  مریها، به لزل  هر نوع بیمه زندگی، د تورلفعمل جدلگانه

برل  مشاهده جزئیات . د تورلفعمل ل تخرلج نمود تولن ماانی نظر   ن رل لز لی  وجود دلرد ره می

تولن به لحمدزلده و  می 1ها  مذرور در جدول  بیشتر در خصوص هر ردلم لز لی  قولنی  و تعاری  بیمه

 .مرلجعه نمود( 1323)همهارلن 

 گیری پیشنهادات و نتیجه

لوفی  . ها  موجود در صنع  بیمه زندگی لیرلن لنجام گرف  پژوه  حاضر به منظور برر ی چاف 

 ها  رال یک و مدرن مطرح شده در پژوه ، بند  بر ل اس د تهیافته پژوه  لی  بود ره 

ها  بیمه تنوعی ندلرند و رامال مشابه با یهدیگر  ها  زندگی لرلئه شده در شرر  محصوالت بیمه

ها   ها  بیمه متعلق به بیمه به طور مثال بخ  لعظم پرتبو  محصوالت زندگی تمامی شرر . ه تند

در لی  طرح عالوه بر . شود ها  زندگی لرلئه می گذلر  ل   ره در قاف  طرح جامع بیمه عمر و  رمایه

عمر ها   با لی  ره بیمه. نامه وجود دلرد گذلر  نیز در بیمه پوش  ری ک فوت، بخ  قابل  رمایه

ها   گذلر  لز لقاال منا ای در لیرلن برخوردلر ل   وفی در چارچوب بیمه جامع یا همان عمر و  رمایه

نامه چ ار د ته بیمه عمر به شرط فوت،  زیرل در لی   یی . گنجد نمی 63نامه  زندگی معرفی شده در  یی 

ردلم دربرگیرنده  ره هیچ بیمه عمر به شرط حیات، بیمه عمر مختلط و بیمه عمر م تمر  وجود دلرد

به دفیل رماود لطالعات رلجع به  63نامه  در زمان تدوی   یی . گذلر  نی   ها  عمر و  رمایه بیمه

ها  عمر در نظر گرفته شده  نامه همانند  ه قاف  دیگر بیمه گذلر ، لی  بیمه ها  عمر و  رمایه بیمه

گذلر  یا همان عمر جامع  ها  عمر و  رمایه مهها  عمر، بی در صورتی ره در تعری  لنولع بیمه. ل  

لز لی  رو محل بروز لشهال در ح ابدلر   و یا . تح  عنولن هیچ یک لز تعاری  مطرح شده قرلر ندلرد

لفاته یک تصور لشتااه . ها  زندگی ناشی شده ل   ره باید لصالح گردد  ایر محا اات لرچوئر  بیمه

دهد ره با توجه به  ها  عمر مختلط قرلر می ها رل در د ته بیمه لرد ره  نها وجود د نامه در زمینه لی  بیمه

گذلر  در صورت  ها  رمایه حیات وجود ندلرد و تن ا لندوخته حاصل لز  رمایه نامه لی  ره در لی  بیمه

ک بنابرلی  الزم ل   تا بیمه مررز  ی. گیرند گیرد، در لی  د ته قرلر نمی گذلر تعلق می حیات به بیمه

ها  زندگی در  ن لرلئه  بند  بیمه دلشته باشد تا یک مانا  رلی برل  د ته 63نامه  بازنگر  بر  یی 

همچنی  الزم ل   تا  امانه  ن اب نیز . بند  قرلر گیرند شود ره محصوالت جدید نیز در لی  د ته



 

 612 

نامه لرلئه شده  هر بیمهها  بیمه ملزم شوند ره طاقه لصلی مربوط به  مورد بازنگر  قرلر گیرد تا شرر 

 .تطایق دهند 63نامه  بند  کرر شده در  یی  ها رل با د ته در شرر  رل مشخص رنند و  ن

ها  لنجام شده، به منظور لفزلی  ضری  نبوک بیمه رلههارها  زیر  در لی  رل تا و بر مانا  برر ی

 :گردد پیشن اد می

دگی تو ط بیمه مررز  و بازنگر  مقررلت مربوطه بر ها  زن بند  من جم برل  بیمه لرلئه یک د ته  .1

 مانا   ن

  شن ادیپ  بند د ته  محصوالت مندرج در  امانه  ن اب بر مانا   از من جم  .2

با توجه به   م باال لز  مهیب یعاف  شورل 63شماره  نامه  یی   بند در د ته  ینو  ها قرلر دلدن طرح  .3

ها  عمر مختلط  گذلر  و بیمه ها  عمر و  رمایه و فزوم لیجاد تبهیک بی  بیمه ها شرر   پرتبو

 نامه مذرور مندرج در  یی 

 :لرلئه محصوالت جدید مانند  .4

 گذلر  با تضامی  مختل  ها  عمر متصل به ولحد  رمایه بیمه -

 ها  م تمر  بیمه -

 ها  عمر تؤلم بیمه -

ها  عمر  ها  عمر زمانی و تمام عمر و یا ترری  بیمه بیمهمحصوالت ترریای به صورت ترری   -

 (محصوالت ترریای پویا)گذلر   ها  عمر متصل به ولحد  رمایه رال یک با بیمه

 ها  عمر گردشگر  برل  رارمندلن  بیمه -

ها  زندگی به شرط فوت و به شرط حیات در رل تا   ریز  برل  تو عه بیمه فزوم برنامه. 1

 محصوالت با نیازها  لفرلد جامعه  از   متنا  

 :ها  زندگی به منظور لفزلی  جذلبی  مانند نامه ها به بیمه لضافه نمودن لفحاقیه. 6

 مرلقا  بلندمدت. 1

 در صورت لزرارلفتادگی بیمه حقمعافی  لز پردلخ    -

 فوت ناشی لز حادثه   -

 مزلیا  در مد خانولده  -

  رمایه پی  لز موعد  -

 ها  به شرط حیات در بیمه بیمه حق ل تردلد  -
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 رمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر ضریب نفوذ بیمه در ایرانبررسی اثرات مستقیم  و غیرمستقیم س

اثرات مستقیم  و غیرمستقیم سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بررسی 

 بر ضریب نفوذ بیمه در ایران
 1فرهاد ترحمی

 

 چکیده

طاق جدیدتری   مارها   .پایی  بودن نرخ ضری  نبوک بیمه یهی لز مشهالت فعلی لقتصاد لیرلن ل  

رل در میان  63بوده ل   ره رتاه درصد  2.11معادل  2113ضری  نبوک بیمه لیرلن در  ال  منتشر شده،

 ها  ب اود لی  شاخص در برنامه به دفیل لهمی  موضوع، .رشور ج ان به خود لختصاص دلده ل   141

فذل، در لی  تحقیق، با ل تباده لز یک مدل لقتصاد  نجی پویا،  .مختل  تو عه مد نظر قرلر گرفته ل  

 ها  انی و تغییرلت  اختار  به همرله  ایر شاخصبه برر ی لثرلت م تقیم و غیرم تقیم  رمایه لن 

دهد ره طی دوره   می نتایج تحقیق نشان .لقتصاد رالن بر ضری  نبوک بیمه لیرلن پردلخته شده ل  

لی   .،  رمایه لن انی فقط به صورت م تقیم لثر مثا  بر و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه دلرد1326-1311

 .  به صورت م تقیم و غیرم تقیم بر ضری  نبوک بیمه لثرگذلر ل  درحافی ل   ره تغییرلت  اختار

در  .در میان  ایر متغیرها  توضیحی، تورم و بیهار  لثر منبی و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه دلرند

شود   می در ن ای  پیشن اد .در مد  رلنه ولقعی لثر مثا  و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه دلشته ل   مقابل،

نظور ب اود ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن، تو عه بخ  صنع  و ب اود ریبی  موزش ره به م

ب اود لشتغال لمر   ها  ضم  لی  ره رنترل نرخ تورم و لتخاک  یا   .دلنشگاهی مد نظر قرلر گیرد

ها  گذلر  لقتصاد  نیز لز جمله عولملی ل   ره باید در  یا   ها  تاثیر منبی تحریم .ضرور  ل  

 .حاظ گرددف

لقتصاد لیرلن، روش  تغییرلت  اختار ، ضری  نبوک بیمه،  رمایه لن انی، :کلیدی واژگان

 یافته گشتاورها  تعمیم

 

                                                                                                                         
 tarahomi2009@gmail.com ، (س) پژوهشگر پ ا درترل  دلنشگاه لفزهرلدرتر  علوم لقتصاد ، .  1
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 مقدمه .8

بانهی در لرثر رشورها، نق  م می در تو عه  لمروزه بخ  بیمه به عنولن یهی لز مو  ات مافی غیر

تو عه نظیر لیرلن، به عل    م لندک بیمه در توفید ناخافص  حال لما در رشورها  در .نماید می مافی لیبا

بانک، بورس و بیمه نماد بازلر پول،  رمایه و  .دلخلی،نق  لی  بخ  در تو عه مافی رم رنگ ل  

مدیری  بدهی و   ی   گر ، مو  ات ول طه ها، بیمه در مدیری  شرر  .تامی  لطمینان ه تند

گر ضم  تع د پردلخ  خ ارت، به  بیمه .ار از و تعیی  رننده ل  پذیر  ناشی لز تغییر قیم    ام، ر

بنابرلی  با تامی  .رند می م تقیم لو رل در معامالت حمای  گذلر، غیر دفیل تثای  موقعی  مافی بیمه

در .رند می رند،موجاات لرتقا   ن رل فرلهم می رل ت دید گذلر   رمایهلطمینان و راه  خطرلتی ره 

باشند و  می به عنولن ن ادها  تامی  مافی روتاه مدت و میان مدتها  بانک رشورها  ج ان،ب یار  لز 

چون لی  بخ  منابع رل تا زمان پردلخ  خ ارت در .رار تامی  مافی در بلندمدت به ع ده بیمه ل  

ن در با توجه به مولرد گبته شده،رارلیی بخ  بیمه و نق   (.1321محقق زلده و دیگرلن،)لختیار دلرد

معموال به منظور تعیی  نق  بیمه و رارلیی  ن در لقتصاد لز .لقتصاد لز لهمی  زیاد  برخوردلر ل  

توفید  به توفید  بیمه حقلی  شاخص ره بیانگر ن ا  .شود می ل تباده 1شاخص ضری  نبوک بیمه

چنی  به هم.دهنده لرتااط بخ  بیمه و لقتصاد یک رشور ل   نشان ناخافص دلخلی یک رشور ل  ،

منتشر شده ها   دلده(.1321میرزلیی و دیگرلن،) شود می رفاه لجتماعی فحاظها   عنولن یهی لز شاخص

دهد ره ضری  نبوک بیمه لیرلن  می نشان 2تو ط مرلرز  مار  معتار نظیر بیمه مررز  و مو  ه  یگما

طاق .د لختصاص دلده ل  درصد لز توفید ناخافص دلخلی رل به خو 2.1تا  2در  افیان لخیر   می بی  

رشور ج ان  141رل در میان  63درصد، رتاه  2.11گزلرش لی  ن اد،رشور لیرلن با ضری  نبوک بیمه 

با توجه به وضعی   .3شود می دلرل   ره لز جمله رشورها  ناموفق در تو عه بخ  بیمه مح وب

به عنولن نمونه،  .شده ل  ل   تو عه به ب اود لی  شاخص توجه ویژهها   نامطلوب لیرلن، در برنامه

 .درصد رل مورد تارید قرلر دلده ل   1قانون برنامه ششم تو عه لفزلی  ضری  نبوک بیمه تا  11ماده

 1323دلر لقتصاد مقاومتی در  ال  لوفوی ها   ضم  لی  ره لفزلی  ضری  نبوک بیمه یهی لز پروژه

در لی   .ضری  نبوک بیمه لمر  ضرور  ل  بنابرلی ، شنا ایی عولمل موثر بر  .تعری  شده ل  

                                                                                                                         
1. Insurance Penetration 

2. Sigma  

درصد از تولید ناخالص داخلی 6کمتر از ها  معتقدند کشورهایی که ضریب نفوذ بیمه آن( ۸۹۳۷)شاه آبادی و دیگران.  ۹

است، لذا می توان  6با توجه به این که شاخص کشور ایران نزدیک رقم .باشند، ناموفق در توسعه صنعت بیمه می باشند

 . همچنان آن را ناموفق در توسعه صنعت بیمه دانست
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 رمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر ضریب نفوذ بیمه در ایرانبررسی اثرات مستقیم  و غیرمستقیم س

 بر ضری  نبوک بیمه تارید 2و تغییرلت  اختار  1تحقیق،  ثار م تقیم و غیرم تقیم  رمایه لن انی

لن انی ل   و عامل لصلی ها   م ارت و  موزش و قابلی   رمایه لن انی شامل نیرو  رار،.شود می

مل به صورت م تقیم لز طریق  گاهی بخشیدن به لی  عا(. 3،1323پیهتی) برل  رشد بلندمدت ل  

به عالوه، به صورت غیر م تقیم و با تاثیر بر .رند می لفرلد،خرید بیمه رل با توجه به مزلیا   ن ت  یل

تغییرلت  اختار  به مب وم  .رند می موجاات لفزلی  ضری  نبوک بیمه رل فرلهم رشد در مد  رلنه،

تاثیر م تقیم لز طریق خرید بیمه به عنولن یک بخ   ، ضم 4رشد لرزش لفزوده بخ  صنع 

در رنار (. لثر غیر م تقیم)شود می لقتصاد ،لز طریق لفزلی  در مد  رلنه، باعث رشد ضری  نبوک بیمه

لقتصاد رالن لقتصاد  نظیر تورم، بیهار  و تو عه ها   متغیرها  لصلی مورد برر ی، لز  ایر شاخص

در .شود می بخ  لرلئه 1در لی  رل تا مقافه در .شود می تاثیر هر یک تعیی  مافی نیز ل تباده خولهد شد و

ضم  لی  ره روند ضری  نبوک بیمه و وضعی   .شود می بخ  دوم،ماانی نظر  و پیشینه پژوه   ورده

شنا ی و مدل پژوه   در بخ   وم روش .شود می مرلحل تو عه بیمه در لیرلن با ل تباده لز  ن برر ی

بخ  پایانی نیز به  .گیرد می تحلیل قرلر و در بخ  چ ارم نتایج حاصل لز مدل مورد تجزیه. شود می لرلئه

 .بیان نتایج و پیشن ادها لختصاص خولهد دلش 

 مبانی نظری و پیشینه پژوهش  .1

لندلزها به  جذب  رمایه و توزیع رارل   ن به و یله لنتقال پسها   بازلرها  مافی، یهی لز مهانی م

لیده لصلی لرتااط رشد لقتصاد  و  اختار  (.1322ش ااز  و همهارلن،) باشند می گذلر   رمایه م  

تولنند لز طریق شنا ایی  می و  معتقد بود ره مو  ات مافی .گردد می بر( 1211) 1بازلر مافی به شومپیتر

در لدلمه، (.1323یحیی زلده فر و همهارلن،) و تامی  مافی منجر به نو ور  و رشد در  ینده شوند

لندلز و  پس نشان دلدند ره گ ترش بخ  مافی،( 1213) 1و شاو( 1213)6لقتصاددلنانی نظیر مک رینون

نیز ( 2114) 3فوی .شود می دهد و لی  لمر منجر به لفزلی  رشد لقتصاد  می لنااش   رمایه رل لفزلی 

موج   بیان ررده ل  ، بخ  مافی با لفزلی  تخصیص منابع و در نتیجه صرفه جویی ن ا  به مقیاس،

                                                                                                                         
1.Human Capital 

2.Structure Change 

3.Piketty 

ها  مختلبی تعری  نمود ره در لی  تحقیق، رشد لرزش لفزوده بخ   تولن بر ح   شاخص میتغییرلت  اختار  رل .  4

 .صنع  تعری  شده ل  
5.Schumpeter 

6.Mc Kinnon 

7.Shaw 

8.Levin 
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ل   ره عالوه  لندلز پسم م ها   بیمه به عنولن بخشی لز خدمات مافی، لز رانال .شود می رشد لقتصاد 

زیرل .رند می نق  ل ا ی لیبا نیز گذلر   رمایهلقتصاد ، در تامی  وجوه ها   بر تامی  لمنی  فعافی 

رنند ره با  می هایی در  ینده رل تع د بیمه، پردلخ  خ ارت بیمه در لزل  دریاف  حقها   شرر 

و پردلخ  خ ارت لحتمافی،وقبه زمانی قابل  بیمه حقلز لی  رو، بی  دریاف   .لحتمال مولجه ل  

رل ( کخایر فنی) بیمهها   وجوه لنااش  شده نزد شرر  گذلر   رمایهوجود دلرد ره لمهان ل   مالحظه

به لختصار نق  بیمه در فر یند رشد و تو عه لقتصاد  (.1332ح   زلده و دیگرلن،)  ورد می فرلهم

 گذلر   رمایهلیجاد لعتاار و تو عه ماادالت بی  لفمللی و تو عه  ،گذلر   رمایهشامل تضمی  

ون بیمه در رشد و تو عه لقتصاد ، عملهرد لی  بخ  در بازلرها  فذل، با توجه به لهمی  روزلفز.ل  

متعدد  ها   ج انی تح  لرزیابی م تمر و منظم قرلر دلرد و برل   نج  تو عه یافتگی  ن، شاخص

ضری  نبوک .شوند می مح وبها  لز م م تری   ن 1 رلنه بیمه حقتعری  شده ره ضری  نبوک بیمه و 

شود و نشان لز  می ه توفید  یک رشور به توفید ناخافص دلخلی محا اهبیم بیمه به صورت ن ا  حق

بیمه دریافتی یک   رلنه نیز به صورت ن ا  رل حق بیمه حق.با رل لقتصاد دلرد( قو  یا ضعی )لرتااط

شاه  باد  و ) دهد می شود و  طح برخوردلر  جامعه لز بیمه رل نشان می رشور به جمعی   ن تعری 

 (.1326دیگرلن،

 مستقیم سرمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر ضریب نفوذ بیمه اثرات مستقیم و غیر. 871

 ن ها   ور  نیرو  لن انی و م ارت شود ب ره می منظور لز  رمایه لن انی، عولملی ل   ره موج 

ل   مختلبی به منظور  نج   رمایه لن انی مورد ل تباده قرلر گرفته ها   تارنون شاخص.لفزلی  یابد

با )  ن چه در لی  تحقیق(. 2،2116ته تریا و رویروس) لند ره عمدتا بر موزش و ب دلش  تارید دلشته

رشد نرخ ثا  نام در مرلرز  موزش  گیرد، می مورد ل تباده قرلر( توجه به وضعی  فعلی لقتصاد لیرلن

لیا  بیمه دلشته باشند و لز رود متقاضیان لی  دوره  گاهی بیشتر  ن ا  به مز می زیرل لنتظار .عافی ل  

لثر غیرم تقیم  رمایه  .توفید  رل لفزلی  دهند بیمه حقلی  طریق بتولنند تقاضا  خرید بیمه و در نتیجه 

برل اس مدل رشد .پذیرد می لن انی بر ضری  نبوک بیمه لز طریق لفزلی  در مد  رلنه ولقعی صورت

تحقیق و لنتشار علم و دلن  ناشی لز ها   زمینه، رشد لقتصاد  لز طریق گ ترش 3درون زل  رومر

مختلبی در خصوص تاثیر  رمایه لن انی بررشد لقتصاد  ها   تحلیل .یابد می  رمایه لن انی لفزلی 

                                                                                                                         
1.Insurance Density 
2.Teixeira and Queiros 

3 .Romer 
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، تقوی  فناور  لز طریق جذب لیده (1،2116گلدی )ور  نیرو  رار تولن به ب ره می وجود دلرد ره

 یلول ) ره نیاز به فناور  پیشرفته دلرندهایی  رلیی در فعافی و تخصص گ( 2،2111ته تریا و فورچونا)ها

متغیر دیگر  ره لثرلت م تقیم و غیر م تقیم  ن بر ضری  نبوک بیمه .لشاره نمود( 3،2111و ته تریا

لی  شاخص به دفیل لمهان لیجاد ب ره بردلر  . گیرد، تغییرلت  اختار  ل   می مورد  نج  قرلر

رننده رشد، مانند نیرو  رار و  رمایه، به عنولن یهی  بع، در رنار عولمل  نتی تعیی و ب تر لز مناتر  رامل

تغییر  اختار  به مب وم تغییر در وزن  (.1324مشیر  و لفتجائی،) شود می لز عولمل بافقوه رشد شناخته

  و رالن لقتصاد، مانند توفید و مخارج ملی، صادرلت و ولردلت، جمعیها   ن ای لجزل  م م شاخص

و یا متغیرها  لقتصاد رالن مدنظر نی  ، ها  در تعری  فوق، لندلزه مطلق شاخص. نیرو  رار ل  

لز  نجا ره رشورها  تازه صنعتی شده در . بلهه، وزن ن ای  ن ا و تغییرلتشان ل   ره لهمی  دلرد

و لند  رردهفر یند رشد لقتصاد  خود طی حدود چ اردهه، تغییرلت م م  اختار  منا ای رل تجربه 

برل اس مطافعات صورت گرفته، لی  تغییرلت رمک زیاد  به رشد لقتصاد  در رشورها  یاد شده 

ته تریا و ) رود ره عامل منا ای در رشد لقتصاد  مح وب شود می ررده ل  ، لنتظار

اد  متباوتی درباره لهمی  تغییر  اختار  برل  رشد لقتصها   لز بُعد نظر ، ل تدالل(.2116رویروس،

تولن به فرضیه لقتصاد چند بخشی، رش  در مد   میها  و رلبطه میان لی  دو وجود دلرد ره لز میان  ن

در فرضیه لقتصاد چند بخشی، لقتصاد به چند . ،تعمیق  رمایه و صنعتی شدن لشاره ررد4و قانون لنگل

ل اس لی  فرضیه، لز بر. یابد می متنا   با رشد در مد، تغییرها  شود و لهمی  بخ  می بخ  تق یم

دلرل  ها   یه ان نی  ، تخصیص مجدد منابع به بخ ها   نجا ره بازدهی عولمل توفید در میان بخ 

تولن به مدل  می لز جمله مطافعات لصلی در تایید لی  فرضیه. رند می ب ره ور  باالتر به رشد رمک

اضا  مصرفی متنا   با تغییر در مد مطابق قانون لنگل، اختار تق.لشاره نمود 1لقتصاد دو گانه فوئیس

 رند و لی  تغییرلت، با به وجود  مدن نیازها  تازه و تحریک نو ور  بیشتر، مجددل بر رشد لثر می تغییر

تولنند موج  تغییرلت منظم در  می برل اس فرضیه تعمیق  رمایه، نیروها  عرضه نیز .گذلرد می

نیرو  رار در توفید یا به عاارت دیگر، عمق بیشتر جانشینی  رمایه برل  .  اختارها  توفید شوند

خام و منابع طایعی بتولن با ها   لفزلی  یابد و لز دلدهل   شود   م راالها   رمایه می  رمایه باعث

لغل  لقتصاددلنان معتقدند ره تخصص، مانا   طوح باالتر در مد و .رارلیی بیشتر ل تباده ررد

                                                                                                                         
1. Goldin 

2. Teixeira and Fortuna 

3. Silva and Teixeira 

4. Engel 
5. Lewis 
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همچنی ، لز . ور  باالتر ل   تر، میزلن ب ره دلرل  صنایع تخصصی در رشورها . ور  بیشتر ل   ب ره

در لی  دیدگاه، تو عه . نظر ب یار  لز  ن ا، صنعتی شدن نق  م می در فر یند رشد لقتصاد  دلرد

یک بخ  مدرن صنعتی،   م ب یار باالیی در پویایی رشد توفید رل دلرد ره ناشی لز رشد باال  

شاخصی ره در . ناشی لز مقیاس، نو ور  و یادگیر  هنگام رار ل  ها   ور   ن بخ ، صرفه ب ره

با . رشد لرزش لفزوده بخ  صنع  ل   شود، می لی  تحقیق، به عنولن تغییرلت  اختار  در نظر گرفته

بیمه  رلنه باالتر  ن ا  به  توجه به حقایق  شهارشده، رشورها  صنعتی دلرل  ضری  نبوک بیمه و حق

تغییرلت  اختار  لز طریق رشد در مد  رلنه، موج   به صورت غیر م تقیم نیز، .ه تند  ایر رشورها

تغییرلت  اختار  و صنعتی شدن  زیرل همان گونه ره کرر گردید، .شود می لفزلی  ضری  نبوک بیمه

 .موجاات رشد در مد  رلنه رل در ب یار  لز رشورها فرلهم نموده ل  

 ام شدهانجهای  مروری بر پژوهش. 171 

لقتصاد رالن ها   در خصوص لرتااط بی  ضری  نبوک بیمه و شاخصل   تارنون تحقیقات گ ترده

 .شود می لشارهها  صورت پذیرفته ل   ره در لدلمه به برخی لز جدیدتری   ن

به برر ی لرتااط بیمه و رشد لقتصاد  در رشورها  لروپایی طی دوره ( 2112) 1پلهی  و دیگرلن

دهد ره بخ  بیمه در لقتصادها  قدرتمندتر  می نشانها  نتایج تحقیق  ن. لند پردلخته 2111-2114

رلبطه مثا  بی  ضری  نبوک بیمه و رشد لقتصاد  در  (.نظیر لنگل تان) منطقه، تو عه بیشتر  یافته ل  

، در حافی ره لرتااط منبی در ماف  .هلند و فنالند وجود دلرد دلنمارک، رشورها  فوگزلماورگ،

 .بنابرلی  نتایج در رشورها  مختل ، متباوت بوده ل   .ل لوونی و ل لولری برقرلر ل  

رشور لروپایی  12به برر ی رلبطه بی  ضری  نبوک بیمه و رشد در مد  رلنه در ( 2113)2دلش و دیگرلن

  ها به منظور گ ترش تحلیل خود، لز ضری  نبوک بیمهها   ن. لند پردلخته 1231-2114طی دوره 

دهد ره علی  دو طرفه بی  ضری   می نتایج تحقیق نشان .لند زندگی، غیر زندگی و رل ل تباده ررده

 .و رشد در مد  رلنه وجود دلرد( گروه مورد مطافعه 3)نبوک بیمه

رشور  فریقایی رل طی بازه  3لرتااط ضری  نبوک بیمه و رشد لقتصاد  در ( 2116) 3لوالیانگاو و  رینلو

 .نتایج در خصوص رشورها  مختل ، متنوع و متضاد بوده ل   .لند برر ی نموده 1211-2113زمانی 

حال  ن ره در رشورها  رنیا و زیمااوه لی  لثر  .لرتااط مثا  بوده ل   به عنولن نمونه در رشور مصر،

 . بی بر ورد شده ل  من

                                                                                                                         
1. Peleckiene et al. 

2. Dash et al. 

3. Olayungbo and Akinlo  
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 2به برر ی رلبطه ضری  نبوک بیمه و رشد لقتصاد  در رشورها    س  ن  (2116) 1پرلدهان و دیگرلن

دهنده رلبطه  نشانها  نتایج تحقیق  ن .لند ترریای پردلختهها   همجمعی دلدهها   با ل تباده لز تهنیک

 .تعادفی بلندمدت بی  دو شاخص ل  

زندگی و غیر زندگی بررشد ها   به تحلیل تاثیر غیر خطی ضری  نبوک بیمه (1321)ش ااز  و  افهی

ره در صنع  بیمه لیرلن دوبار تغییر لند  نتیجه گرفتهها   ن.لند پردلخته 1313-23لقتصاد  لیرلن طی دوره 

گرفته نشان لز ب اود عملهرد خصوصا در  صورتها   ریز  ضم  لی  ره برنامه .رژیم لتباق لفتاده ل  

 .زندگی ل  ها   زمینه بیمه

به برر ی تاثیر متقابل تو عه مافی و  زلد  لقتصاد  بر ضری  نبوک بیمه ( 1326)شاه  باد  و دیگرلن

رشور ناموفق در صنع  بیمه رل طی  11ها   ن.لند در رشورها  منتخ  ناموفق در صنع  بیمه پردلخته

ره لثر متقابل تو عه مافی و  زلد  لقتصاد  ند ل برر ی نموده و به لی  نتیجه ر یده 2111-2114دوره 

 .ها   بر ضری  نبوک بیمه رمتر لز لثر متقابل  نها  لما تاثیر لنبرلد   ن .بر ضری  نبوک بیمه مثا  ل  

-22تاثیر ضری  نبوک بیمه بر توفید ناخافص دلخلی رل در لقتصاد لیرلن طی دوره ( 1321) موحد من 

 .ج تحقیق و  بیانگر لثر مثا  ضری  نبوک بیمه بر رشد لقتصاد  ل  نتای. برر ی ررده ل   1311

با لی  تباوت ره لثر دو متغیر  رمایه . باشد می صورت گرفته فوقها   در رل تا  پژوه  لی  تحقیق،

لن انی و تغییرلت  اختار  رل به صورت جدلگانه و به صورت بر هم رن  با رشد در مد  رلنه بر 

در ضم  به دفیل تباوت  اختار لقتصاد  .دهد می مورد  نج  قرلر( ثر غیر م تقیمل) ضری  نبوک بیمه

، الزم ل   ره مطافعه مورد  صرفا در (گونه ره مشاهده گردید همان) رشورها و لخذ نتایج متباوت

 .خصوص رشور لیرلن لنجام شود

 بررسی وضعیت ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد ایران .971

منتشر شده تو ط بیمه مررز  لیرلن، به برر ی روند ضری  نبوک ها   ل تباده لز دلدهدر لی  بخ ، با 

تجار  رخ ها   ولقعی، روند و چرخهها   بیانگر دلده 1نمودلر .شود می بیمه در لقتصاد لیرلن پردلخته

 محور لفقی .ل  ( 2111)1326تا ( 1212)1311دلده در ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن طی دوره 

 مورد مطافعه و محور عمود  مقدلر ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن رل به تصویرها   دهنده  ال نشان

در لی  نمودلر،خط قرمز رنگ بیانگر روند ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن ل   ره در .رشد می

ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن رمتر ( 1212)1311بدی  صورت ره در  ال .مجموع صعود  ل  

                                                                                                                         
1. Pradhan et al. 

2. ASEAN 
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به دفیل وقوع )روند نزوفی با شی  رم لدلمه دلشته ل  ( 1223)1312درصد بوده ل   و تا  ال  1لز 

 .، شاخص با روند صعود  مولجه شده ل  (1224)1313لز  ال  (.ها  نقالب، جنگ و تدلوم لثرلت  نل

لثر منبی وقوع . تجار  رخ دلده در ضری  نبوک بیمه در لیرلن ل  ها   نمودلر  ازرنگ، بیانگر چرخه

بر ضری   (2112) 1321لقتصاد  در  ال ها   و همچنی  لوج تحریم( 2113)1331بحرلن مافی در  ال 

ولقعی ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن ها   خط  بی رنگ نشانگر دلده .نبوک بیمه رامال مشخص ل  

 1ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن رمتر لز ( 2112)1331دهد ره تا  ال  می لی  خط نشان .ل  

 . 1  درصد ر یده ل 2.33به ( 2111) 1326درصد بوده ل   و با روند لفزلیشی در  ال 

 

 
 

تجاری ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد های  روند و چرخه واقعی،های  داده: 8نمودار

 (1083)8939تا ( 8331)8918.ایران
 

 محا اات پژوه  :منبع

 
 

تجار  رشد ضری  نبوک بیمه رل در لقتصاد لیرلن طی ها   ولقعی،روند و چرخهها   میزلن دلده2نمودلر

خط قرمزرنگ بیانگر روند رشد ضری  نبوک بیمه در .دهد می نشان (2111)1326تا ( 1213)1312دوره 

میانگی  رشد ضری  نبوک .باشد می لقتصاد لیرلن ل   ره دلرل  شی  ن اتا ثاب  طی دوره مورد مطافعه

درصد بوده ل   ره با توجه به دوره زمانی طوالنی مدت  4.23معادل 1326تا  1312بیمه طی دوره 

رشد ضری  نبوک بیمه دلرل  نو انات شدید  بوده ل   ره در شهل فیه   .لمر  طایعی ل  

 .باشد می مشخص

                                                                                                                         
 .لنجام شده ل  ( Hodrick-Prescott)پر هات -محا اات لی  بخ  با ل تباده لز فیلتر هودریک. 1
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 رمایه انسانی و تغییرات ساختاری بر ضریب نفوذ بیمه در ایرانبررسی اثرات مستقیم  و غیرمستقیم س

 
تجاری رشد ضریب نفوذ بیمه در اقتصاد های  واقعی،روند و چرخههای  داده: 1نمودار

 (1083)8939تا ( 8339)8911.ایران
 

 محا اات پژوه  :منبع
 

استفاده از شاخص ضریب بررسی وضعیت مراحل توسعه بیمه در اقتصاد ایران با  .171

 نفوذ بیمه

برر ی مرلحل  باشد، می یهی لز نهات م می ره درخصوص ضری  نبوک بیمه در لقتصاد حائز لهمی 

در ولقع،روند طی شده در خصوص دو شاخص ضری  .تو عه بازلر بیمه و توفید در یک لقتصاد ل  

صاد در ردلم مرحله لز تو عه خود قرلر دهد ره یک لقت می نبوک بیمه و توفید ناخافص دلخلی  رلنه نشان

رشد  می رل به تصویر(  هون،رشد لوفیه،رشد پایدلر و بلوغ)،مرلحل چ ارگانه تو عه بیمه3نمودلر.دلرد

 .1خطوط لز یهدیگر جدل شده لند ره به و یله

 
 فرایند توسعه بیمه: 9نمودار

                                                                                                                         
 .مش ور ل   Sنمودلر فوق به نمودلر . 1
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 (1321)و ج انگرد( 1324)موحدمن  :منبع

، نمودلر 1326تا  1311توفید ناخافص دلخلی  رلنه و ضری  نبوک بیمه در طی دوره ها   با توجه به دلده

 .باشد می 4فرلیند تو عه بیمه به صورت نمودلر 

 

 
 8939تا 8918فرآیند توسعه بیمه در اقتصاد ایران طی دوره : 1نمودار

 

 محا اات پژوه  :منبع
 

محور لفقی نشان دهنده توفید ناخافص دلخلی ، محور عمود  بیانگر ضری  نبوک بیمه و 4در نمودلر

با توجه به نتیجه به .روند طی شده در لقتصاد لیرلن همانند نمودلر فر یند تو عه بیمه نی  .1 رلنه ل  

لز ( و یا مرلحل لبتدلیی رشد پایدلر)تولن گب  ره لقتصاد لیرلن در مرحله رشد لوفیه می د    مده،

فرلیند تو عه بیمه با  1361تا  1311زیرل طی دوره .ه قرلر گرفته ل  مرلحل چ ارگانه تو عه صنع  بیم

 1363در ولقع شروع مرحله  هون لز  ال (.ناحیه لول لز  م  چپ)روند نزوفی مولجه بوده ل  

بای   نمودلر تو عه صنع  دلرل  شی  مثا  و مالیم  می زیرل در مرحله  هون.2شروع شده ل  

                                                                                                                         
 .لز وبگاه بانک ج انی لخذ شده ل   2111به قیم  ثاب   دلده ها  توفید ناخافص دلخلی  رلنه.1

 ن جا ره  ال ها  مورد برر ی در نمودلر فر یند تو عه بیمه  ورده نمی شود، با ل تباده لز دلده ها  ضری  نبوک بیمه، .2

 . به تعیی   ال شروع دوره  هون و رشد لوفیه لقدلم شده ل  
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نمودلر پس لز چند دوره مجددل به روند ( خط عمود دوم)1333در  ال  با گذش  دوره زمانی و .باشد

 .1باشد می (و یا مرلحل لبتدلیی رشد پایدلر)صعود  خود لدلمه دلده ل   ره مشابه مرحله رشد لوفیه

لخیر دلرل  روند ها   تولن نتیجه گرف  ره ضری  نبوک بیمه در  ال می با برر ی نمودلرها  فوق

ضم  لی  ره بخ  بیمه در لیرلن دورلن  هون خود رل طی نموده و در مرحله رشد  .صعود  بوده ل  

بای   زمینه رل به منظور تدلوم وضعی  به  می فذل، .قرلر دلرد( و یا مرلحل لبتدلیی رشد پایدلر) لوفیه

بلوغ ره لقتصاد لیرلن بتولند به مرلحل رشد پایانی رشد پایدلر و ل   گونه به. وجود  مده فرلهم نمود

 .د   یابد

 شناسی و مدل پژوهش روش .9

لی  رویهرد .پذیرد می لنجام 2پژوه  با ل تباده لز گشتاورها  تعمیم یافتهها   تحلیل دلده و روش تجزیه

 ها  بر ورد پارلمترها  مدل ل   ره لثرلت تحلیل پویا  متغیر ولب ته رل در نظرلز جمله روش

مقادیر باوقبه ولرد مدل شود،  ا  خولهد شد ره بی  متغیرها  توضیحی لگر متغیر ولب ته با . گیرد می

و جمالت لختالل، هما تگی به وجود  ید و در نتیجه، ل تباده لز روش حدلقل مربعات معموفی، نتایج 

متغیرها   گیر  تولند با به رار می روش گشتاورها  تعمیم یافته .تورش دلر و نا ازگار خولهد دلش 

الزم به کرر ل   هنگامی ره متغیر ولب ته به صورت وقبه در  م  . لیرلد رل رفع رند لبزلر ، لی 

 دیگر بر وردگرها  حدلقل مربعات معموفی  ازگار نی   شود،رل   معادفه ظاهر می

و یا گشتاورها  تعمیم یافته ل تباده  2SLSل   بر ورد دو مرحلهها   و باید لز روش( 3،1221بافتاجی)

بزرگ ها   ممه  ل   به دفیل مشهل در لنتخاب لبزلرها، ولریانس 2SLSرل تا بر ورد  در لی .نمود

بنابرلی  روش گشتاورها  تعمیم . برل  ضرلی  به د   دهد و بر وردها لز فحاظ  مار  معنادلر نااشند

4یافته تو ط  رالنو و بوند
لی  تخمی  زن لز طریق راه  .برل  حل لی  مشهل پیشن اد شده ل   

لفزلر  نیز با ل تباده لز نرمها  تحلیل دلده و تجزیه .دهد می تورش نمونه، پایدلر  تخمی  رل لفزلی 

Eviews10   صورت گرفته ل. 

                                                                                                                         
رشد پایدلر نمودلر دلرل  یک نقطه عط  ل   و چنی  وضعیتی در خصوص لقتصاد باید توجه نمود ره در مرحله میانی .1

نتیجه لی  بخ  با پژوه  ش ااز  و  .بنابرلی  لقتصاد لیرلن به مرحله رشد پایدلر نر یده ل   .شود لیرلن مشاهده نمی

قابل  4فتاده ل   ره در نمودلر معتقدند ره در لقتصاد لیرلن دو تغییر رژیم لتباق لها   ن.هماهنگی دلرد( 1321) افهی

 .مشاهده ل  
2. General Method of Moments (GMM) 

3. Baltagi 

4. Arellano and Bond 
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م تقیم  رمایه لن انی و تغییرلت  اختار  بر ضری   منظور تعیی  لثرلت م تقیم و غیر در لی  تحقیق به

1یقنبوک بیمه، با ل تباده لز مطافعات زریا و نوب
2، ته تریا و رویروس(2116) 

3و   ( 2116) 
 (2113) ،

 :شود می لز مدل زیر ل تباده
LnPt=β0+β1LnPt-

1+β2LnRgdpt+β3Inft+β4Hct+β5Sct+β6Hct*LnRgdpt+β7Sct*LnRgdpt+β8LnUnept+ 

β9Bfdt+Dumt+Ut 

معرفی  .شود می صورت  االنه به رار گرفته به 1311-26مدل پژوه  برل  لقتصاد لیرلن و طی دوره 

 .می باشد1متغیرها  پژوه  به شرح جدول

 معرفی متغیرهای پژوهش. 8جدول

 شرح عالمت متغیر ردیف
منبع داده 

 آماری

1 LnPt رشد ضری  نبوک بیمه در زمانt  بیمه مررز 

2 LnPt-1 رشد ضری  نبوک بیمه در زمانt-1  بیمه مررز 

3 LnRgdpt رشد در مد رلنه ولقعی در زمانt  ج انیبانک 

4 Inft تورم در زمانt بانک ج انی 

1 Hct رشد نرخ ثا  نام در مرلرز  موزش عافی در زمانt (رمایه لن انی ) بانک ج انی 

6 Sct رشد لرزش لفزوده بخ  صنع  در زمانt ( تغییرلت  اختار) بانک ج انی 

1 Hct*LnRgdpt 
طریق لفزلی  در مد م تقیم  رمایه لن انی بر ضری  نبوک بیمه لز  لثر غیر

 t رلنه ولقعی در زمان
--- 

3 Sct*LnRgdpt 
م تقیم تغییرلت  اختار  بر ضری  نبوک بیمه لز طریق لفزلی   لثر غیر

 tدر مد  رلنه ولقعی در زمان
--- 

2 LnUnept رشد نرخ بیهار  در زمانt بانک ج انی 

11 Bfdt رشد لعتاارلت لعطایی به بخ  خصوصی در زمانt (مافی تو عه) بانک ج انی 

11 Dum  ((1321)لنقالب،جنگ و لوج تحریمها   برل   ال)متغیر مجاز --- 

 

 :دالیل به رارگیر  متغیرها  فوق به شرح زیر ل  

رند  می لی  متغیر بیانگر پویایی لفگو در طی زمان ل   و مشخص :t-1رشد ضری  نبوک بیمه در زمان

با توجه به مطافعات ل د  .شود یا خیر می به دوره بعد منتقلره رشد ضری  نبوک بیمه در یک دوره 

                                                                                                                         
1. Zerriaa and Noubbigh 

2. Teixeira and Queiros 

3. Sen 
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( 1326)  باد  و دیگرلن در خصوص رشورها  تو عه یافته و همچنی  شاه( 1326)قرلگوز و دیگرلن

 .در مورد رشورها  ناموفق در صنع  بیمه، لی  لثر مثا  بوده ل  

تاثیر رشد توفید ناخافص دلخلی بر ضری  نبوک بیمه با ل تباده لز  گیر  لندلزه :رشد در مد رلنه ولقعی

و ( 2111)1طاق مطافعات لنجام شده تو ط فی  و همهارلن .گیرد می لی  متغیر مورد  نج  قرلر

تقاضا برل  خرید بیمه  بدی  معنا ره با لفزلی  در مد  رلنه،.، لی  لثر مثا  بوده ل  (2112)2روف هی

 .یابد می توفید  لفزلی  بیمه حقتو ط مردم زیاد شده و لز لی  طریق 

، تورم (2113)3و الوورل و می ائی( 1326) باد  و دیگرلن گرفته تو ط شاه طاق مطافعات صورت :تورم

 .شود می به دفیل راه  قدرت خرید ولقعی مردم، موج  راه  ضری  نبوک بیمه

نگر ،  لی  شاخص با رشد  گاهی مردم ن ا  به مزلیا  بیمه و همچنی  لرتقا   ینده : رمایه لن انی

چنی  ( 1323)و ل ماعیلی و همهارلن( 2112)مطافعات روف هی .شود می  ا  لفزلی  تقاضا  بیمه

  .رند می رل تاییدل   نتیجه

یهی لز  تر و ب تر لز منابع، بردلر  رامل تغییرلت  اختار  به دفیل لمهان لیجاد ب ره:تغییرلت  اختار 

با لفزلی    م لرزش لفزوده بخ  صنع  زمینه برل  فرلصنعتی  .شود می عولمل بافقوه رشد مح وب

ضم  لی  ره بخ  صنع ، (. 2116 ته تریا و رویروس،) شود می شدن و لفزلی  در مد  رلنه فرلهم

 . 4بیشتری  تقاضا رل لز بخ  بیمه در لقتصاد لیرلن دلرد

ها  لفزلی  نرخ بیهار  به مب وم راه  در مد و رفاه لفرلد جامعه ل   و قدرت خرید  ن: بیهار نرخ 

گیرد و بیمه به  می در لی  شرلیط، تامی  نیازها  لوفیه در لوفوی  قرلر .دهد می رل برل  بیمه راه 

  باد  و دیگرلن و شاه( 1323) ل ماعیلی و همهارلن .گیرد می عنولن یک راال  فورس مد نظر قرلر

 .رنند می تاثیر منبی نرخ بیهار  رل بر ضری  نبوک بیمه تایید( 1326)

 تو عه مافی به مب وم د تر ی   ان لفرلد یک جامعه به خدمات بازلرها  مافی لطالق :تو عه مافی

به بخ  خصوصی در رل لقتصاد ل تباده ها  لز شاخص لعتاارلت لعطایی بانک در لی  تحقیق، .شود می

 لی  شاخص رارلیی  ی تم بانهی رل در به رارگیر  بخ  خصوصی در لقتصاد نشان .شده ل  

                                                                                                                         
1. Feyen et al 
2. Kjosevski 

3. Laura and Mihai 

-جدیدتری  جدول دلده)1321 تانده  ال  -با ل تباده لز جدول دلدهمحا اات لنجام شده تو ط نوی ندگان مقافه ره . 4

 دهد ره بخ  صنع ، بیشتری  خرید بیمه رل در لقتصاد لیرلن دلرل   صورت پذیرفته ل   نشان می(  تانده موجود

رغم  علی( شامل نب )لی  در حافی ل   ره بخ  معادن(.ل  بخ  بیمه در لقتصاد لیرلن درصد لز رل فروش ول طه13)

 .ل  بخ  بیمه ل   درصد لز فروش ول طه 1.34نق  م م در لرزش لفزوده رشور، صرفا خریدلر 
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گ ترش مافی تاثیر مثا  بر ( 2116)و زریا و نوبیق( 2113)طاق نتایج به د    مده تو ط   .دهد می

 .ضری  نبوک بیمه دلرد

 ال ) ج تحریم لقتصاد وقوع لنقالب،جنگ و لوها   متغیر مجاز  در لی  تحقیق،  ال: متغیر مجاز 

 .باشد می (1321

 با توجه به مدل لرلئه شده در لی  تحقیق بر دو نهته زیر تارید و به عنولن نو ور  پژوه  مد نظر قرلر

 :گیرد می

تاثیر متغیرها  م تقل مدل بر ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن چگونه ل  ؟زیرل ب یار  لز نتایج به .1

و  اختار لقتصاد لیرلن متباوت لز  ایر لند  بی  رشور  حاصل شدهها   ز دلدهد    مده با ل تباده ل

 .باشد می رشورها

 یا دو متغیر  رمایه لن انی و تغییرلت  اختار  به صورت غیر م تقیم و با تاثیر بر در مد  رلنه در . 2

ه به وجود نزدیک به ره با توجل   لقتصاد لیرلن،می تولنند موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه شوند؟م افه

لخیر مد نظر قرلر ها   میلیون دلنشجو در مرلرز  موزش عافی و نو انات رشد بخ  صنع  در  ال 4

 .1نگرفته ل  

 برآورد مدل. 1

 1آزمون پایایی. 871

به رارگرفته شده ها   لز  ن جا ره دلده.باشد می زمانیها   بر ورد ضرلی  مدل ماتنی بر پایا بودن  ر 

، ل تباده لز 3گیرد، به منظور جلوگیر  لز رگر یون راکب می  افه رل در بر 46دوره زمانی در پژوه  

نتایج . ورده شده ل   4پرون -در لی  بخ  نتایج  زمون فیلیپس.پایایی ضرور  ل  ها    زمون

دهد ره بر ل اس لی   زمون  متغیرها  رشد ضری  نبوک بیمه، رشد در مد  می نشان 3و  2جدول 

ولقعی، تورم،  رمایه لن انی و تو عه مافی در  طح پایا ه تند و  ایر متغیرها با یک وقبه پایا   رلنه

 .لند شده

                                                                                                                         
ضم  لی  .بوده ل   1321درصد در  ال  -2.6طاق  مار منتشر شده تو ط مررز  مار لیرلن، نرخ رشد بخ  صنع ، . 1

علی رغم روند راهشی در )عافی در لیرلنبه صورت میانگی  تعدلد دلنشجویان مرلرز  موزش  1326تا  1324ره طی دوره 

 .میلیون نبر بوده ل   4نزدیک به (  افیان لخیر
2.Stationary 

3.Spurious Regression 

4.Phillips-Perron 
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 نتایج آزمون پایایی در سطح .1جدول
 وضعیت پایایی میزان احتمال آماره آزمون نام متغیر

 پایا 1.112 -1.161 رشد ضری  نبوک بیمه 

 پایا 1.123 -3.116 رشد در مد رلنه ولقعی 

 پایا 1.114 -3.323 تورم 

 پایا 1.112 -4.111  رمایه لن انی

 ناپایا 1.223 -1.113 تغییرلت  اختار  

رشد در مد  رلنه *  رمایه لن انی 

 ولقعی

 ناپایا 1.316 -1.362

رشد در مد  رلنه * تغییرلت  اختار 

 ولقعی

 ناپایا 1.234 -2.131

 ناپایا 1.123 -1.211 رشد نرخ بیهار 

 پایا 1.113 -1.464 تو عه مافی

 محا اات پژوه  :منبع 

 

 نتایج آزمون پایایی در تفاضل مرتبه اول .9جدول
 وضعیت پایایی میزان احتمال آماره آزمون نام متغیر

 پایا 1.111 -1.116 تغییرلت  اختار  

 پایا 1.111 -1.314 رشد در مد  رلنه ولقعی*  رمایه لن انی 

 پایا 1.111 -4.213 رشد در مد  رلنه ولقعی *تغییرلت  اختار 

 پایا 1.111 -4.633 رشد نرخ بیهار 

 محا اات پژوه  :منبع 

 

 8آزمون هم انباشتگی. 171

با توجه به نتایج به د    مده در خصوص  زمون پایایی، الزم ل    زمون هم لنااشتگی لنجام 

بلندمدت ل   ره  ی تم لقتصاد  در طول زمان به هم لنااشتگی، بیانگر وجود یک رلبطه تعادفی .شود

وقبه ب ینه بر ل اس .ل تباده شده ل   2در لی  تحقیق، لز روش جوهان ون.رند می  م   ن حرر 

                                                                                                                         
1.Cointegration Test 

2.Johansen 
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ماتریس ها   بیانگر نتایج به د    مده لز  زمون 1و 4جدول .لنتخاب شده ل   1، عدد 1معیار شولرتز

 .تعدلد بردلرها  هم لنااشتگی ل  ج   تعیی   3و حدلرثر مقدلر ویژه 2لثر

 نتایج آزمون ماتریس اثر: 1جدول
 سطح احتمال مقادیر بحرانی آماره ماتریس اثر مقادیر ویژه فرضیه صفر

H0:r=0 1.1111 121.122 21.113 1.111 

H :r≤  1.1321 12.312 62.313 1.111 

H :r≥  1.4616 41.223 41.316 1.136 

 محا اات پژوه  :منبع

 

 نتایج آزمون حداکثر مقادیر ویژه: 1جدول

 ماره حدلرثر  مقادیر ویژه فرضیه صبر

 مقادیر ویژه

  طح لحتمال مقادیر بحرلنی

H0:r=0 1.1111 43.432 41.111 1.114 

H :r≤  1.1321 34.131 33.316 1.141 

H :r≥  1.4616 24.441 21.134 1.121 

 محا اات پژوه  :منبع

 

بر ل اس هر دو  ماره ماتریس لثر و  زمون حدلرثر مقادیر ویژه، فرضیه صبر مانی بر با توجه به نتایج و 

بنابرلی ، رلبطه بلندمدت بی  .عدم وجود بردلر هم لنااشتگی بی  متغیرها  مدل رد گردیده ل  

 .متغیرها  مورد برر ی وجود دلرد

 برآورد مدل. 971

نتایج .شود می روش گشتاورها  تعمیم یافته پردلختهدر لی  بخ ، به بر ورد مدل پژوه  با ل تباده لز 

 . ورده شده ل   6در جدول 

 نتایج برآورد مدل .9جدول
 t احتمال tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

 1.111 11.143 1.213 رشد ضری  نبوک بیمه با یک وقبه

 1.132 2.241 1.112 رشد در مد رلنه ولقعی

                                                                                                                         
1.Schwarz 

2.Trace 

3.Maximum Eigenvalue 
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 t احتمال tآماره  مقدار ضریب نام متغیر

 1.111 -4.241 -1.116 تورم

 1.111 4.331 1.111  رمایه لن انی

 1.116 3.121 1.311 تغییرلت  اختار 

 1.316 1.134 1.114 رشد در مد  رلنه ولقعی*  رمایه لن انی 

 1.113 3.321 1.111 رشد در مد  رلنه ولقعی* تغییرلت  اختار 

 1.142 -2.236 -1.163 رشد نرخ بیهار 

 1.112 1.162 1.112 تو عه مافی

 1.121 -2.166 -1.612 مجاز متغیر 

 1.111 2.33 14.643 عرض لز مادل

 1.111  طح لحتمال  ارگان 23.26 1 ماره  ارگان

 1.23 ضری  تعیی 
ضری  تعیی  تعدیل 

 شده
1.22 

 محا اات پژوه  :منبع 
 

بیمه دهد ره در میان متغیرها  پژوه ، رشد ضری  نبوک  می نتایج به د    مده لز بر ورد مدل نشان
با یک وقبه،رشد در مد  رلنه ولقعی،تورم،  رمایه لن انی، تغییرلت  اختار ، لثر غیر م تقیم تغییرلت 

، رشد نرخ بیهار  و متغیر (رشد در مد  رلنه ولقعی*تغییرلت  اختار ) اختار  بر ضری  نبوک بیمه

متغیر تو عه مافی و لثر غیر در مقابل، لثر دو .مجاز  لثر معنادلر بر ضری  نبوک بیمه در لیرلن دلرند
بر ضری  نبوک بیمه ( رشد در مد  رلنه ولقعی* رمایه لن انی)م تقیم  رمایه لن انی بر ضری  نبوک بیمه

ضری  نبوک بیمه با یک وقبه، تاثیر مثا  و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه در دوره بعد .بی معنا بوده ل  
با لفزلی  یک درصد  ضری  نبوک .متغیر در طی زمان ل   لی ها   دلرد ره لی  نتیجه ناشی لز پویایی

با فرض ثاات )یابد می درصد لفزلی  1.213بیمه در یک  ال مشخص، ضری  نبوک بیمه در دوره بعد،

رشد . تی ب یار موثر ل  ها   فذل، پیو تگی رشد لی  شاخص در لقتصاد لیرلن بر  ال(. ایر شرلیط
به بیان دیگر، لگر در مد  رلنه .ناچیز  بر ضری  نبوک بیمه دلرددر مد  رلنه ولقعی لثر مثا  وفی 

با فرض )یابد می درصد لفزلی 1.112ولقعی در لقتصاد لیرلن یک درصد لفزلی  یابد، ضری  نبوک بیمه 
تولن در تامی  نیازها  لوفیه خانولرها در صورت  می دفیل ناچیز بودن لی  شاخص رل(.ثاات  ایر شرلیط

تولن به لی  نهته  می به طور ضمنی. رلنه ولقعی و فورس در نظر گرفت  بیمه دلن  لفزلی  در مد 
لشاره نمود ره بیمه لوفوی  لول خانولرها در صورت لفزلی  در مد  رلنه ولقعی در لقتصاد لیرلن 

 زیرل لی  شاخص، قدرت خرید ولقعی مردم رل رم. تورم لثر منبی بر ضری  نبوک بیمه دلشته ل  .نی  

                                                                                                                         
1.Sargan 
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 رمایه لن انی به عنولن یهی لز .شود می رند و با راه  قدرت خرید، تقاضا برل  خرید بیمه را ته می
با رشد نرخ ثا  نام در مرلرز .متغیرها  لصلی پژوه ، لثر مثا  و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه دلرد

به عالوه .زلی  یابدلفرلد لز مزلیا  بیمه لفها   رود ره  گاهی می لنتظار(  رمایه لن انی) موزش عافی
با لی  حال، لی  شاخص در بی  .دهد می  رمایه لن انی، ینده نگر  لفرلد رل ن ا  به  ینده لفزلی 

تغییرلت  اختار  لثر مثا  و معنادلر .ب یار باالیی ندلرد( ضری )متغیرها  توضیحی مدل، لثر گذلر 
ها   ری  خریدلر بیمه در میان بخ همان گونه ره کرر شد،بخ  صنع  بیشت.بر ضری  نبوک بیمه دلرد

 فذل، صنعتی شدن و لفزلی    م لرزش لفزوده بخ  صنع  در توفید ناخافص دلخلی.لقتصاد لیرلن ل  

لثر غیر م تقیم  رمایه لن انی بر ضری  نبوک .تولند به رشد ضری  نبوک بیمه در رشور رمک نماید می
نی لز م یر لفزلی  در مد  رلنه ولقعی نتولن ته ل   به بیان دیگر،ب اود  رمایه لن ا.بیمه بی معنا  

لز  ن جا ره تاثیر در مد  رلنه ولقعی به تن ایی .موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن شود
بر ضری  نبوک بیمه مثا  وفی ناچیز و معنادلر ل  ، باید لی  نتیجه رل در بی معنا بودن لثر بی   رمایه 

با توجه به لی  ره  رمایه لن انی، نرخ رشد ثا  نام در مرلرز .لنه ولقعی ج تجو نمودلن انی و در مد  ر
تولن نتیجه گرف  ره لفزلی  تحصیالت در مرلرز  موزش  می  موزش عافی در نظر گرفته شده ل  ،

بای   ریبی   می با توجه به لی  نهته،.عافی نتولن ته ل   موج  رشد در مد  رلنه ولقعی شود
لثر غیر م تقیم تغییرلت  اختار  بر ضری  نبوک بیمه مثا  و معنادلر بوده .مد نظر قرلر گیرد تحصیالت

بنابرلی  لفزلی    م لرزش لفزوده بخ  صنع  در توفید ناخافص دلخلی باعث رشد در مد .ل  

ه م م نهت. رلنه ولقعی در لقتصاد لیرلن شده و لز لی  طریق لثر مثا  بر ضری  نبوک بیمه گذلشته ل  
رشد نرخ . لز لثر م تقیم در مد رلنه ولقعی بر ضری  نبوک بیمه ل  تر  لی  جا   ره لی  لثر، قو 

با راه  در مد و رفاه لفرلد ناشی .بیهار  لثر منبی و معنادلر بر ضری  نبوک بیمه در لیرلن دلشته ل  
 ک بیمه لثر منبییابد و لی  لمر بر ضری  نبو می لز لفزلی  نرخ بیهار ،خرید بیمه راه 

به بیان دیگر، لعطا  لعتاارلت به .تو عه مافی دلرل  لثر بی معنی بر ضری  نبوک بیمه ل  .گذلرد می
 بیمه حقبخ  خصوصی نتولن ته ل   لی  بخ  رل ترغی  به خرید بیمه بیشتر و در نتیجه لفزلی  

ه بخ  خصوصی در لقتصاد لیرلن بانک ج انی،لعتاارلت لعطایی بها   نهته م م  ن ره طاق دلده.بنماید
 66درصد رشد دلشته ل   و در ب تری  حاف ،   م  3.11، (1311-1326)طی دوره مورد مطافعه

حال  ن ره لی  شاخص در رشورها  با در مد .درصد  لز توفید ناخافص دلخلی لیرلن دلشته ل  

  خصوصی در لقتصاد لیرلن لز بنابرلی ، به دفیل فعافی  محدود بخ.1درصد ل   111 رلنه باال نزدیک 

                                                                                                                         
درصد، در  163الت لعطایی به بخ  خصوصی به توفید ناخافص دلخلی به عنولن نمونه در رشور ژلپ ، ن ا  ت  ی.  1

 .درصد می باشد ره لختال  زیاد  با رشور لیرلن دلرند 141درصد و در ل ترلفیا 136 مریها 
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یک طر  و همچنی  عدم تامی  رافی لعتاارلت لز  و  دیگر، بخ  خصوصی قادر به لفزلی  ضری  
، لثر منبی و معنادلر بر ضری  نبوک (وقوع لنقالب، تحریم و جنگ) متغیر مجاز  .نبوک بیمه نشده ل  

 .بیمه دلشته ل  

 گیری و پیشنهاد نتیجه. 1
به برر ی لثرلت م تقیم و غیر م تقیم  رمایه  1311-1326ها   با ل تباده لز دلده  الدر لی  تحقیق، 

پایی  بودن نرخ ضری   .لن انی و تغییرلت  اختار  بر ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن پردلخته شد
متی لقتصاد مقاوها   نبوک بیمه یهی لز مشهالت لقتصاد لیرلن ل   و در برنامه ششم تو عه و پروژه

لز  و  دیگر، برر ی روند ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن و همچنی   .مورد تارید قرلر گرفته ل  

دهد ره در حال حاضر بخ  بیمه در مرحله رشد قرلر دلشته  می تحلیل مرلحل فر یند تو عه بیمه نشان
بر  ن لز لهمی   فذل، برر ی عولمل موثر .صعود  ل   ،(علی رغم رشد رُند)و روند ضری  نبوک  ن
بنابرلی ، عالوه بر متغیرها   رمایه لن انی و تغییرلت  اختار  لثر م م تری  .ولفر  برخوردلر ل  

تجربی لنجام شده بر ضری  نبوک بیمه مورد ها   عولمل لقتصاد  با توجه به لدبیات موضوع و پژوه 

انی و تغییرلت  اختار  بر ضری  نتایج پژوه  نشان دلد ره دو متغیر  رمایه لن  . نج  قرلر گرف 
ضم  لی  ره تغییرلت  اختار  به طور  .نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن به صورت م تقیم تاثیر مثا  دلرند

وفی  رمایه لن انی  .غیر م تقیم و لز طریق رشد در مد  رلنه بر ضری  نبوک بیمه لیرلن تاثیر مثا  دلرد
به بیان دیگر،  رمایه لن انی نتولن ته ل   لز .نبوک بیمه ل   فاقد تاثیر معنادلر غیر م تقیم بر ضری 

با توجه به لی  ره نتایج بر ورد  .در مد  رلنه، موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه شود( رشد)طریق ب اود

دفیل  شود، می نشان دهنده  ن ل   ره رشد در مد  رلنه به تن ایی موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه
لفزلی  . در عدم لرتااط معنادلر بی   رمایه لن انی و رشد در مد  رلنه ج تجو نمودلی  نتیجه رل باید 

در لقتصاد لیرلن نتولن ته ل   موج  رشد در مد (  رمایه لن انی)نرخ ثا  نام در مرلرز  موزش عافی
ه ضری  نبوک بیمه با یک وقب . رلنه شود ره لی  لمر ناشی لز ریبی  نامطلوب نظام  موزش عافی ل  

پیو تگی رشد لی  شاخص در لقتصاد لیرلن بر  فذل، .لثر مثا  بر ضری  نبوک بیمه در دوره بعد دلرد
لی   .رشد در مد  رلنه ولقعی لثر مثا  و ناچیز بر ضری  نبوک بیمه دلرد . تی ب یار موثر ل  ها    ال

ه و فورس در نظر گرفت  بیمه نتیجه مرتاط با تامی  نیازها  لوفیه خانولرها در موقع لفزلی  در مد  رلن
ره ناشی لز راه  لند  تورم و رشد بیهار  تاثیر منبی بر ضری  نبوک بیمه در لقتصاد لیرلن دلشته .ل  

لعتاارلت لعطایی به بخ  )تو عه مافی.قدرت خرید ولقعی مردم و راه  در مد و رفاه لفرلد ل  

صر  نظر لز عدم  .ری  نبوک بیمه شود، در لقتصاد لیرلن نتولن ته ل   موج  لفزلی  ض(خصوصی
ل ، میزلن لی  شاخص در لقتصاد لیرلن ن ا  به میانگی  رشورها  بادر مد  رلنه باال  تنوع خدمات بیمه
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لنجام شده نمی تولند لنگیزه الزم رل برل  خرید بیمه بخ  ها   فذل،پردلخ .و تو عه یافته ناچیز ل  
 .خصوصی لیجاد نماید

 :شود می به د    مده پیشن اد با توجه به نتایج
با توجه به لی  .ب اود شرلیط لقتصاد رالن به منظور لفزلی  ضری  نبوک بیمه لمر  ضرور  ل   -لف 

گذلرند، الزم ل   ره رنترل  می ره تورم و لفزلی  نرخ بیهار  تاثیر منبی شدید بر ضری  نبوک بیمه
 .لر گیردلی  دو شاخص رالن مد نظر  یا تگذلرلن لقتصاد  قر

 لی  بخ  به صورت م تقیم و غیر م تقیم موج  لفزلی  ضری  نبوک بیمه.تو عه بخ  صنع  -ب

 .به عالوه به صورت بافبعل، بیشتری  خریدلر بخ  بیمه در لقتصاد لیرلن ل  .شود می
تحصیلی ره موج  ت ریع ها   در رشته)ب اود ریبی   موزش عافی و هدفگذلر  صحیح  موزش -ج

زیرل در لی  تحقیق بر خال  برخی لز مطافعات تجربی .،لمر  ضرور  ل  (شوند می اد رشد لقتص
نتولن ته ل   موج  رشد در مد  رلنه ( نرخ ثا  نام درمرلرز  موزش عافی)لنجام شده،  رمایه لن انی

 .و به تاع  ن ضری  نبوک بیمه شود
بیمه با ها   بیمه، الزم ل   شرر با توجه به تاثیر ناچیز در مد  رلنه ولقعی بر ضری  نبوک  -د

زیرل در حال .تخبیبات و تنوع در لرلئه محصوالت،زمینه رل برل  جذب مشتریان بیشتر فرلهم نمایند
 .شود می حاضر بیمه به عنولن یک راال  فورس برل  خانولرها در نظر گرفته

ه در حال حاضر رشور در لز  ن جا ر.متغیر مجاز  دلرل  لثر منبی شدید بر ضری  نبوک بیمه ل   -ه

هایی  فذل، لتخاک  یا  .شرلیط تحریم شدید قرلر دلرد،ب اود ضری  نبوک بیمه با دشولر  مولجه ل  
 .شود ضرور  ل  ها  ره بتولند موجاات راه  لثرلت لقتصاد  تحریم

د خدمات شود تدلبیر الزم به منظور گ ترش خری می با توجه به خرید ناچیز بیمه بخ  نب ، پیشن اد -ز
 . بخ  نب  در لقتصاد لیرلن در نظر گرفته شودل   بیمه
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های بیمه بر رضایتمندی مشتریان و افزایش   بررسی تأثیر اپلیکیشن

 ضریب نفوذ بیمه 
 

 3لبولفبضل خ رو     2 یدی  رشید     1لحمد  ربخشیان

 

 چکیده

 تلب   ها  برنامه .رنند بر ر ی پوشیده نی    در زندگی مردم لیبا می ها  همرله  تلب لمروزه نقشی ره 

  همرله برل   تلب   ها  هبرنام  ایخولهند لز مزل  یها م  شرر لند و   شده ریگ  همه یهمرله در  طح ج ان  

  ها   ازمان رقاب ،و  یابیتو عه مب وم بازلر با زمان همدر لی  میان، . نمایندخود   یتجارت  نال  لرتقا

ها    ن فرل رفت  لز ایبه لهدل  خود  دنیر   لند ره برل برده یموضوع پ  یها به ل  مهیلزجمله ب یخدمات

  م  انیمشتر  یبا ر   رضا روشند تا  یها م   ازمان رو   یلزل .ندیرل جل  نما انیمشتر  یرضا دیبا

 ل   بیمه ها   بر رفتار مشتریان شرر  ها  بیمهلپلیهیش  نق لی  مقافه به . دهند  یلفزل بازلر رل لز خود

دهد ره بی    نشان میلی  پژوه  لدبیات موضوع . پردلزد  میو تأثیر  ن در لفزلی  ضری  نبوک بیمه 

. لرتااط وجود دلرد ن ضری  نبوک بیمه  تاع بهو و رضای  مشتریان  ل   ها  بیمه  ل تباده لز لپلیهیش 

طرلحی شده تا تأثیر لی  لبعاد بر  ها  بیمه مزلیا  لپلیهیش بعد مربوط به  2مشتمل بر  مدفی منظور  یبد

 لز طریق پیمای  برخط صورت رمّیپژوه  . مورد  نج  و لرزیابی قرلر گیرد رضای  مشتریان

لی نتایج تحلی. شده ل   ها لنجام  یابی معادالت  اختاریافته  زمون فرضیه  ل تباده لز مدل با و گرفته

بر  جویی در وق   نامه، لمهان مقای ه، مشاوره  نالی ، صرفه  خرید  نالی  بیمهلبعاد  تأثیر حاری لز

 .ل  گذلرلن   بیمهرضای  

 لپلیهیش  بیمه، رضای  مشتر ، خرید  نالی ، مقای ه قیم  :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 لندلز شرر    امی بیمه   یا  ها  عمروپس رارشنا ی لرشد مدیری  لمور ش ر ،  دلنشگاه ت رلن، مدیر بیمه. 1

sarbakhshian@ut.ac.ir 
 لندلز شرر    امی بیمه   یا رارشنا ی لرشد مدیری  بازرگانی، دلنشگاه ت رلن، رئیس لدلره بازپردلخ  عمر و پس. 2
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 مقدمه

 بیشتر  عی و بیشتر هرروز ورارها ر   لفهترونیهی، تجارت ج انی تو عه فزلینده رشد با لمروزه

خوی  رل  ها  رقابتیمزی  و ررده برقرلر تعامل مشتریان با لفهترونیهی تجارت لز ل تباده با نمایند می

 فحظه به فحظه 1برخط فروشندگان میان رقاب  بنابرلی ،(. Lee and Lin, 2015) ورند  به د  

 و خدمات، راالها  وجو ج   هنگام در مشتریان بیشتر  گاهی به منجر ولقعی  لی  و شده شدیدتر

 (.Yang et al., 2013) شود یم ب ینه ها قیم  لز

 رانال توزیع ج انی راالها و خدمات در تجارت لفهترونیهی ه تند ره  یتر م ملز  2هالمروزه لپیلیهش 

رفتار  مشتریان و  اه بازلرها، لرزش  بند بازلرها و  اختارها  صنعتی، محصوالت و خدمات، بخ 

جذب و  نقشی م م در لپلیهیش طرلحی یک . لند طور ل ا ی دچار تحول نموده رننده رل به مصر 

مشتر  تأثیر  تن ا رو  تصمیم خرید با ریبی  باال نه لپلیهیش یک . نمایدنگ دلر  مشتر  لیبا می

صورت برخط  به لینهه  یا خریدرنندگان برل  تعیی  دالیل مصر   یتر بلهه یهی لز م م ،گذلرد می

و رارلیی پایی  یک لپلیهیش  ریبی  ضعی  . (Liang and Lai, 2012) صورت گیرد یا نه ل  

. (Chanchal, 2019) گردد یو راه   ود م ها نهی م  رقاا، لفزلی  هز منجر به رفت  مشتریان به

، وفادلر  و تالیغات  یث جذلبتن ا باع نه یهیخدمات لفهترون معتقد ل   ره ریبی ( 2116) ج یها

 .شود یرقابتی تجارت لفهترونیهی  ازمان نیز م  ها  یحدلرثر شدن مز شباهی مثا  شده، بلهه باعث

و  ورارها به  م  ر    ل ندهیفشار فزل، ورارها با لفزلی  شمار مشتریان برخط و تغییر ماهی  ر  

رلید  مؤثر بر  مؤثر و عولمللپلیهیش  یک   ها یژگیلینترنتی برل  درک ب تر مااحث و و خدمات

ه خصوص در مقوف به لی  موضوع. تجار  وجود دلرد لپلیهیش لفزلی  رضای  مشتریان لز عملهرد 

مشتر  و وجود فاصله فیزیهی  دفیل عدم رویارویی با هب، 3تجارت لفهترونیهی فروش م تقیم به مشتر 

خدمات برخط به دفیل فقدلن  رنندگان  یتأم لغل . بی  فروشنده و مشتر ، شایان توجه بیشتر  ل  

دچار ( لپلیهیش ریبی  )ریبی  خدمات برخط  تجربه رافی، در درک مشتریان خود، در هدلی 

و پیامدها   ن رل  ازهاین  یخدمات پ  ریگ دلرند با لندلزه ب یار  لز محققان عالقه. محدودی  ه تند

ب اود ریبی  و د تیابی به مزی  رقابتی و رضای   برل یی ها روش  یب تر درک ررده و درن ا

 .(Patel, 2019 )مشتریان بنا ن ند 

                                                                                                                         
1. Online 
2.Application 
3.Business-to-Customer (B2C) 
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دور لز ، یمیلیون راربر لینترنت 16بی  لز در لیرلن و وجود   نالی توجه به محاوبی  رو به رشد خرید  با

همه  .گردد  نالی  تادیلصورت  فروش خدمات به  بزرگ برل  لیرلن در  ینده به بازلرلنتظار نی   

فعاالن صنع  بیمه باید برل  لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رشور تالش بیشتر  رنند، حولدث لخیر نشان 

حادثه لز  23ها  گذشته رشور ما با  طی  ال. دلد لرتقا و تو عه صنع  بیمه لمر  ضرور  ل  

خیز ل   ره    حادثهتولن گب  لیرلن، رشور می جهیدرنترو شده و  شده در دنیا روبه حولدث شناخته

 .رند ها  رار مد و متنوع با نگاه تجار  مثا  رل دوچندلن می لی  ویژگی، لهمی  وجود بیمه

الزمه حضور . لفمللی دلرند صنایع مختلبی همچون بیمه در رشور ما قابلی  فعافی  فرلمرز  و بی 

تولنیم بازلر منطقه رل لز  می  یترت  یل چشمگیر در بازلرها  منطقه، لتحاد و تعامالت بیشتر ل   و به

ها مشروط  لپلیهیش . ها   ها فرلمرز  بودن  ن یهی لز محا   لپلیهیش . ها  خارجی بگیریم شرر 

تولنند در  به لینهه بتولنند در فضا  مجاز  خدماتی معقول توأم با جل  لطمینان مشتریان لرلئه دهند، می

 .شندثمر  دلشته با خارج لز رشور هم فعافی  مثمر

تولنند مولنع لحتمافی   موخته باشند، می یدر ت رار در فضا  مجاز  رل به  و بیمه ر    ها لگر شرر 

در ب یار  لز  شدن یج ان. تر  دلشته باشند لفمللی گ ترده ها  بی  پی  رو رل بردلشته و فعافی 

لی  محدودی  رل برطر  تولن  می مجاز   گیر  لز فضا ورارها دور لز د ترس ل  ؛ لما با ب ره ر  

 (.1323نجبی پور، ) ررد

 ادبیات موضوع

 رضایت مشتری

 ینارلض ای یو ل تباده لز راال رلض دیخر ایخدم   اف یپس لز در  هر مشتر ینگرش رل کیدر 

  یره ل شود یم جادیرننده ل در مصر   یلح اس مثا  ل   ره درن ا کیوجود   یرضا. ل  

 نههیبرح   ل. دی  یرننده به وجود م و عملهرد عرضه  ول طه بر ورده شدن لنتظارلت مشتر لح اس به

لز  طح لنتظارلت  تر  ییپا ای طح باشند، باالتر  شده هم اف یو راال و خدم  در  مشتر ارلتلنتظ

لمروزه صرفاً با لرلئه . شود یم جادیل یتینارضا ای یزدگ کوق  ،یباشد، در لو لح اس رضا  مشتر

 لقخ فروشنده منص ، خوش. رل جل  ررد  مشتر  یرضا تولن ینم ییتن ا به  یبیبار  راال ایخدم  

  یترغ  بعد  دهایخر  باشد، ما رل به مرلجعه برل زین  یبیمحصوالت بار  و صاور ره لفاته دلرل

  ها  زیر  رفوحه برنامه  شترلمروز لرتااط دوطرفه با م یصنعت  در رشورها. و برعهس رند یم

رردن  نان  رو وفادل انیمشتر  یلمر و جل  رضا  یل  الزم برل  ها نهیقرلرگرفته و هز یابیبازلر

 .شود یم یتلق  گذلر هیعنولن  رما به
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  یل یمعان  یل شتریدر بر دلرد ب  ادیز یمعان  یفغ  رضا. رل درک رنند  حس مشتر دیها با  ازمان

  یل   ره لز درک متباوت ماب  مشتر یولرن  لح ا   تمندیره رضا رند یرل منعهس م یمعن

ره ما رل به  ییها  یبه فعاف  تمندیدرک رضا. شود یو عملهرد محصول حاصل م  لنتظارلت مشتر

به  ازیها ن شرر   مشتر  یبه د    وردن رضا  برل. دلرد ییلثر ب زل رند یم  یبه  ن هدل یابی تد

 (.1321خیر  و قریشی، ) رل دلرند  مشتر  خر ند هیت   و جذلب برل یعاف  یبیمحصول بار دیتوف

و دهند  نوع محصول و خدمات  ازمان قرلر ن یعنولن ل اس گز به رل انیمشتر  تقاضاباید ها  ازمان

در  رل ها ن  یدلرند و جل  رضا ازمان مح وب  کیل ترلتژ  هاییعنولن دلرلرل به وفادلر انیمشتر

نوع نگرش   یگب  ره ل تولن یم ق یدر حق. ندیو لرلئه خدمات منظور نما دیدر توف باال  ها  یلوفو

 و  مشتر و موضوع رلبطه خوب با مح وب شود کیل ترلتژ ییدلرل کیعنولن  به   ا  شده تا مشتر

 Ngoc) ندی یم ح اب به  یریمد  هابرنامه لز یبخش لو به  ازمان و خدم ،  و حبظ وفادلر جادیل

Duy, and Hoang, 2017 .) دهدعولمل مؤثر بر رضای  مشتر  رل نشان می 1شهل . 

 

 
 عوامل مؤثر بر رضایت مشتری .8شکل 

 

 ضریب نفوذ بیمه

لی  . شود نبوک بیمه ل تباده می  یبرل  مقای ه وضعی  صنع  بیمه رشور با رل لقتصاد لز شاخص ضر

تر  عیدلخلی ل   و بیانگر حرر   ر  ناخافص  بیمه توفید  به توفید شاخص حاصل تق یم حق

 (.1326،  افنامه  مار  صنع  بیمه) صنع  بیمه در مقای ه با مجموعه لقتصاد رشور ل  ( تر  ه ته)

شاخص  کیلند ره  نموده  یتعر یلخلناخافص د دیلز توف مهیرل درصد   م صنع  ب مهینبوک ب  یضر

رشور ل  ،  کیناخافص  دیبه توف  دیتوف بیمه حقن ا   انگریشاخص ره ب  یل. ل   یرم  لقتصاد

  یهمچن. رشور باشد کیو لقتصاد  مهیصنع  ب  یمأنوس فعاف ریغ ایدهنده لرتااط مأنوس  نشان تولند یم
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 کیدر  مهیب یو بافندگ شرف یدهنده رشد، پ و نشان یرفاه لجتماع  ها لز شاخص یهیعنولن   ن رل به

 (.1324مرلد  و همهارلن، ) دلنند یرشور م

 

 صادره  ها مهیبمجموع حق/ i یناخافص دلخل دیتوف=  مهینبوک ب  یرض

 

 ندگیز نشهو رثردر ل ها  نوی  ور ف لز  ده تبال  ریع شدر وز،مرل نج ا  ها مشخصه  یتر لز م م

 تو عهو  شددر ر ییلب ز نق  نندلتومیها لپلیهیش  لفذ .  یم تثنا ن مرل ی ل لزنیز  بیمهو    ل بشر

 ده تبال ج   منا  ل  مینهو دلرل  ز   ل برتطالعال صنعتی بیمه صنع  لیرز رنند، یباها ل  ن

مانند گزلرلن با لرلئه خدمات نوی  ر   رضایتمند  بیمهی  لبنابر .ه   تطالعال  لز فنّاور دهگ تر

موردل تباده  ررشودر   ل مهیب کنبو لنمیز ی لفزل ج   م می لربزعنولن ل به ندلتومیها لپلیهیش 

 دعملهر هشیو برتن ا  نه شک ونبد بیمه صنع در  هپدید ی لز ل ده تبال .دگیر لرقر بیمه  ها شرر 

 دلد هدلخو لرقر تأثیرتح  نیزرل  بیمه صنع  لنناظر دعملهر هنحو بلهه گذلرد یم تأثیر بیمه  هاشرر 

 (.1324مرلد  و همهارلن، )

 اپلیکیشن

 در راربر  برل  ره رامپیوتر  راربرد ، برنامهلفزلر  نرم رارلفزلر، به معنی نامه لپلیهیش  در فغ 

جا « لفزلر نرم»بیشتر لز فغ   App لختصار به یا لپلیهیش  .دلرد راربرد همرله تلب  هوشمند  ها یگوش

نوعی ( App)لپلیهیش  موبایل . دهد یم «لفزلر راربرد  نرم»لفتاده ل   و لی  فغ  دقیقاً همان معنی 

ها  عمده لپلیهیش . موبایل طرلحی شده ل    ها لفزلر راربرد  ل   ره برل  لجرل رو  د تگاه نرم

  لفزلرها ا معموالً نرمهلپلیهیش (. مثل پخ  ویدیو) دهند یگوشی خدماتی مشابه رامپیوترها لرلئه م

مثال یک لپلیهیش  برل  پخ  ویدیو یا لپلیهیشنی ره  عنولن حجم و با عملهرد محدود ه تند، به رم

 .لند رامپیوتر  یهپارچه متباوت  ها و به همی  دفیل هم ب یار با  امانه رند یرل مدیری  م فقط دلنلودها

طور روزلنه لز  ره به ییلفزلرها یم باید بگوییم تمام نرممعنا رن یطوررل لگر بخولهیم ولژه لپلیهیش  رل به

رل شامل  ی ینو ها  برنامه و یا زبان عامل  تمیلفزلرها   ی تم مانند   جز نرم به میرن یها ل تباده م  ن

  ها لفزلرها و برنامه رامپیوتر  نرم  ها پدها نیز همانند  امانه همرله، تال  و    ها یگوش .شود یم

 .دهد یره همان معنا رل م شود یها لپلیهیش  گبته م متعدد و مختلبی دلرند ره به  ن

 ن رل دلنلود و لز  تولند یها تنوع ب یار زیاد  دلرند ب ته به لینهه راربر چه نیاز  دلرد ملمروزه لپلیهیش 

و  ها لیحدود به موبادر نظر دلشته باشیم ره صرفاً م.  ن ل تباده رند و با  ن نیاز خود رل پا خ دهد
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شوئی و شوئی و ظر هایی برل  فولزم منزل مانند یخچال و فااسبرل  مثال لپلیهیش . شوند یا نمهتال 

منزل و دفتر   و مدها هایی برل  رنترل رف لپلیهیش  ای. صورت خاص خود طرلحی شده ل   به …

 با م تقیم لرتااط ها  موبایلهیش لپلی .لند شده یرار، یا تنظیم خودرار نور و دما  محیط طرلح

ند ده ها  راربرلن رل لنجام می گوشی همرله دلرند و م تقیماً درخول   عامل  تمیها    پردلزنده

(Walker and Jones, 2019 .) نشان دلده شده  2برخی لز مزلیا  لپلیهیشن ا  تلب  همرله در شهل

 .ل  

 

 
 تلفن همراههای مزایای بکارگیری اپلیکیشن .1شکل 

 

 های بیمهاپلیکیشنامکانات 

لز طریق  ن ا  نامه بیمهدر حال حاضر لپلیهیشن ا  جامع بیمه ره ل تعالم قیم ، مقای ه و خرید  نالی  

لپلیهیشن ا  لختصاصی ره تو ط برخی لز شررت ا  بیمه . لمهانپذیر ل  ، لندک و محدود ه تند

لز . رل ندلرند نامه بیمهلند، لمهانات ل تعالم قیم  لز دیگر شررت ا و صدور و تمدید  نالی  طرلحی شده

 : تولن به مولرد زیر لشاره نمود می ویژگی ا  مشترک لی  لپلیهیشن ا

 نامه بیمهلق اط  پردلخ  .1

   گذلر هیعمر و  رما نامه مهیلندوخته ب  ینما .2

 نامه مهیب دیتمد  اد وری .3

 گذلر مهیفعال ب  ها نامه مهیب  ینما .4
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  بر رو یصدور، خ ارت و مرلجع درمان  مرلرز لرلئه خدمات شامل ولحدها  یتر کینزد  ینما .1

 گذلر مهیب یمهان  ینقشه بر ل اس موقع

 ل همیب  ها رشته کیخ ارت به تبه اف یدر  رلهنما .6

 شن ادیو پ  یثا  شها لمهان .1

 ینظر نج  برگزلر .3

 

 ی بیمهها شرکتها برای ابعاد ضرورت اپلیکیشن

و    یموضوع فقط شعار ن  یل. ه    ضرور مهیشرر  ب کی  برل ش یهیلپل یدر حال حاضر طرلح

تلب  همرله  زلتیبه تج  شتریو ب شتریل   ره هر ال مردم ب  یل یلصل نهته .رد ن رل لثاات ر تولن یم

رل در  نترن یخود در ل شده   پردرصد لز زمان  36طاق  مار، راربرلن حدود . شوند یخود متصل م

هوشمند مدرن قادر به   ها چرلره تلب    ین زیبرلنگ تعج   ی؛ و لرنند یخود صر  م  هاش یهیلپل

ل تثنا  مهیو ب شود یورار لعمال م ر    ها نهیموضوع در همه زم  یل .لز مشهالت ه تند  اریحل ب 

 تمامی  برل مهیب ش یهیلپل یطرلح. ل   یمنطق اریگام ب  کی مهیب ش یهیلپل یطرلح  ی؛ بنابرل  ین

 .(Patel, 2019 ) (3شهل )  ل  دیرنندگان  ن مب ل تباده

 

 
 های بیمهاز اپلیکیشن کنندگان استفاده .9شکل 

 

 مهیب شنیکیاپل یطراح یبرا تقاضا

طور ره در گزلرش ج انی  همان. ها  بیمه  نالی  خیلی محاوب ناودند، لپلیهیش 2116تا  ال 

KPMG،2016   شده ل تباده می ها  فناور  لطالعات من وخلعالم شد، صنع  بیمه لز تهنوفوژ

ها  بیمه لفزلی  ، تقاضا برل  لپلیهیش 2111، در  ال حال  یبال. روز شدن  ماده ناود ررده و برل  به

مشهالت زیاد   ر رله وجود دلش ، لما با توجه به فرص  جدید تو عه  لگرچه هنوز. یاف 

 .حل بودند ورار ره به وجود  مده بود، لی  مشهالت قابل ر  

محاوبی   رود یمعتار لنتظار م  ها  ی، ل تقاال راربرلن لفزلی  یاف  و بر ل اس تخم2113در  ال 

 .(Chanchal, 2019) درصد رشد رند 4حدلقل  2112ها  بیمه عمومی تا پایان  ال لپلیهیش 

بیمه اپلیکیشن  

 کارکنان شرکت بیمه صاحبان شرکت بیمه مشتریان شرکت بیمه
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 مهیب یهاشنیکیاپل یایمزا

لز لمور روزلنه   اریلنجام ب   و راربرلن برللند  مورد ل تباده قرلر گرفتهها  ش یهیدر حال حاضر لنولع لپل

به روز و  مهیب ش یهیموضوع، لپل  یبا توجه به ل. رنند می و لز رله دور لقدلم  یخود به صورت  نال

رل به  لمهان  یرند و ل می  یروز رل تضمها    با تهنوفوژل  لرلئه دهندگان خدمات بیمههمگام بودن 

  ،ی، قولندر زمینه بیمهلطالعات  یدهد ره با  رلم  خاطر و در فرص  منا   تمام می گزلرلنبیمه

رل بشنا ند و با  هاشرر  مهیب  ایره مزل  یلتر  و ضولبط  ن رل مطافعه رنند و لز همه م م طیشرل

 (. 4شهل )د قرلردلد باندن  ن ارامل با  نانیلطم

 
 مهیب یهاشنیکیاپل یایمزا . 1شکل 

 

 کاربران یبرا مهیب یهاشنیکیاپل یایمزا

ها  به  ن  ل و حرفه شرفتهیپ مهیب ش یهیلپل کیلز لرلئه  انیمشتربرل  درک لی  موضوع ره چرل 

 :دلرند ییایها چه مزل  ن، باید برر ی ررد ره خوشحال خولهند شد

 کی قینامه خود رل لز طرمهیب لنتخاب  ادهفقط با چند  تولندیم  مشتر: نامهمهیب نیآنال دیخر .1

 .دینما  دلریخر مهیب ش یهیلپل

 ماده خدم    ادیز یو خصوص یمؤ  ات دوفت مهیلنولع ب دیخر  روزها برل  یل: امکان مقایسه .2

 گریهدیبا  یزودرشتیر  هاتباوت یماف هیو بن یاانیپشت م ،یلزنظر ق یه تند ره همگگزلرلن بیمهبه 

به  ازین د،خود لنتخاب رن طیرل با توجه به شرل نهیگز  یتر لدهیلگزلر بیمه نهه   برل  یدلرند؛ بنابرل

 .ها  بیمه لی  لمهان می ر ل  ره در لپلیهیش  ددلر  هیمقا

 بیمه گزاران

نامهخرید آنالین بیمه  
 امکان مقایسه

 صرفه جویی در وقت
 مشاوره آنالین

 ارسال پوش نوتیفیکیشن
سازی اطالعاتذخیره  

 دسترسی به اطالعات شخصی
 دریافت راهنما در مواقع ضروری

 درخواست کمک در محل موردنظر

 بیمه گران

 اتوماسیون فرایندها
 ارائه اطالعات در مورد شرکت 

 رشد تعداد مشتریان

 ارتباط دائمی
سازی خرید بیمه نامهساده  

 ارائه پیشنهاد های شخصی
 توانایی دریافت بازخورد از مشتریان
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نامه در زمان  رر ید مشهلی ل   ره ب یار  لز بیمه موقع بهتمدید : یی در وقتجو صرفه .3

تولند در جامعه پرمشغله و پرترلفیک ل  میل تباده لز یک لپلیهیش  بیمه. گزلرلن با  ن مولجه ه تند بیمه

دهد بدون در نظر گرفت  موقعی  مهانی لر لی  لمهان رل میذگمدرن لمروز  مزیتی باشد ره به بیمه

ی رلحت بهجویی ررده و ، در وق  خود صرفه(در منزل، محل رار، حی  رلنندگی و حتی در  بر) خود

 .موردنظر خود رل خریدلر  یا تمدید نماید بیمه

نامه مهیمشورت در مورد ب  برل  و حضور یطور شخص د بهنتولنینم شهیلفرلد هم :نیمشاوره آنال .4

تولنند یم مهیو مشاوره با رارشنا ان ب  یبا ل تباده لز لمهان چ   نال. خود مرلجعه رنند یدرخول ت

 .بپر ند  ؤلالت خود رل

  نامه رل به مشترمهیب انیپا خیتولن تاریم ش یهیبا ل تباده لز لپل :8شنیکیفیارسال پوش نوت .1

 .ررد یر انفروش لطالع  هاو جشنولره  یدر مورد تخب  یررد؛ همچن  اد وری

 رهیکخ هجایدر  انیو مشتر لرلنذگ مهیتمام لطالعات الزم در مورد ب :اطالعات یسازرهیذخ .6

 .شود یم

لطالعات  قهیدر عرض چند دق تولنند یم مهیب ش یهیراربرلن لپل :شخصیاطالعات دسترسی به  .1

به  مهیب یندگیشعاه و نما  یتر کینزد. رنند اف یدر بیمه موردنظرخود رل در مورد شرر   ازیموردن

 ن خدمات و محصوالت    یو ف دلرردهیرل پ مهیدفاتر ب  رنند،  اع  رار دلینقشه پ  خود رل بر رو

 .ندینما یرل برر  شرر 

تولند بالفاصله یم  در صورت بروز حادثه ناگولر، مشتر :یراهنما در مواقع ضرور افتیدر .3

 دینما اف یخود در مهیب ش یهیلنجام دهد رل لز لپل دیره با هیدر مورد لقدلمات لوف یلطالعات

(Vakhnenko, 2018.) 

 2ییایجغرلف یابیمهان  یتو ط قابل ش یهیراربرلن لپل :درخواست کمک در محل موردنظر .2

 ایو  مهیب اریولحد    یتر کیتولنند لز نزدیلرلئه ل   م قابل دیو لندرو iOS  هاش یهیلپل  ره رو

 .ندیخ ارت نما اف یدرخول   رمک و در یندگینما
 

                                                                                                                         
1. Push notification:  

تولند شامل عهس، تیتر و مت  روتاهی باشد ره  ل  ؛ لی  پیام جذلب می (SMS) نوتیبیهیش  پیامی شایه به پیام روتاه  پوش

 .گردلند تان باز می  ای  یا لپلیهیش  به وبشود و  ن ا رل  به راربرلن شما لر ال می
2. Geographical Location Capability 
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 مهیب یها شرکت یبرا مهیب یهاشنیکیاپل یایمزا

رل ب اود    بیمهها ورار شرر  ر    ندهایفر  مه،یب ش یهیلپل کیره  اخ  دالیلی وجود دلرد 

 :بخشد یم

  ها شرر رار ور    ندهایطور خودرار تمام فرلبه ITمدرن   لبزلرها :ندهایفرا ونیاتوماس .1

 . ازندیم نهیرل  اده و ب  بیمه

 یفرصتشرر  بیمه : شرفتهیپ مهیب شنیکیاپل کیارائه اطالعات در مورد شرکت توسط  .2

 .دلش  دلنتقال رامل لطالعات در مورد شرر  خود خوله  برل

-و خدمات وب شرر  لیموبا  راربرد  هاش یهیره لز لپل  تعدلد لفرلد :انیرشد تعداد مشتر .3

شرر   د،یجد  ها منظور جذب مشترل   و به  ی رع  در حال لفزلرنند، بهیل تباده م مهیب  ها

 .درل صر  رن  شتریزمان ب دیبا بیمه

 رلیخولهند شد، ز  یگزیبدون شک، جا مه،یب ش یهیلپل یطرلح  هانهیهز :یارتباط دائم .4

شرر    لگر لپرلتورها یحت. رند یرل در طول روز فرلهم م  لرتااط ثاب  با مشتر کی مهیب ش یهیلپل

 .رمک خولهد ررد 1«چ  بات» کیدر د ترس نااشند،  بیمه

رر  ، شحال  یبال. شدقاالً کرر   مشتر  ایمزل وجز یژگیو  لی :نامه مهیب دیخر یسازساده .1

 .خولهد بودبرنده  لیموبا ش یهیلپل قیلز طر مهیهم با فروش ببیمه 

رل   لطالعات هر مشترشرر  تا  دهد یلجازه م مهیب ش یهیلپل :یشخص یها شنهادیارائه پ .6

ره   شن ادیپ) درن هیشده ت  اف یفرد بر ل اس لطالعات در منحصربه شن ادیپ کیو  درن   ور جمع

 .(شده ل   لو لرلئه  ازهایبر ل اس ن رلیز ردیبگ دهیها ناد  ن تولند ینم  مشتر

درخول   خود رل لز  ایتولند مشهل و یم  مشتر :انیبازخورد از مشتر افتیدر ییتوانا .1

به  ن پا خ  عاًیررده و  ر یدگیر  اتیبه شها تولند یم شرر  بیمهگزلرش دهد و  ش یهیلپل قیطر

 (.Vakhnenko, 2018) دده

 

                                                                                                                         
1 .Chatbot   صدل یا مت   یک برنامه رامپیوتر  ل   ره لز هوش مصنوعی برل  تقلید لز مهافمات لن انی یا لز طریق 

 خرید برل   نالی  د تیار عنولن به معموالً شود، می م تقر مشتر  خدمات  روی  ا  در معموالً همچنی  .رند می ل تباده

 .تهنوفوژ  ل   ره به  رع  در حال رشد می باشد و قابلی  ها   ن در حال لفزلی  ل   یک لما ل  
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 پیشینه تحقیق

نگرفته تارنون مطافعه دقیق و راملی درباره نق  لپلیهیشن ا  بیمه در رضایتمند  مشتریان صورت 

ها در جل  رضای  مشتریان  ای تحقیقات مشابه درباره نق  خدمات لفهترونیهی و وبوفی . ل  

ل  برل  زمینهلبعاد ریبی  خدمات رل پی  مطافعاتبرخی . ل   شده لنجامدر دلخل و خارج رشور 

منظور  به، (2111) 1فی  فی و. (Alhkami and Alarussi, 2017) لنددلن ته مشتریانرضای  

 پا خگو ن،طمینال قابلی   ،ی ا وب عولمل تطایقی ریبی  خدم  برخط، لبعاد طرلحی   از شبا 

 دخو ه وپژها در   ن. نددنمو معرفی للروو ر  نتی لمدرل بر ل اس    از یو شخص نطمینال دن،بو

 نمشتریا ضای و ر تخدما رلی ریبی لفهترونیهی،  تخدما ریبی  دبعال نمیا بطۀرل  یربر به

 نمشتریا ضای و ر خدم  ریبی در  عامل  یتر م م ن،طمیناها ل  ن  ها پژوه  به توجه با ختنددلپر

 لرقر  ی ا وب حیلطر بعد نیز دبعال  یبعدلزل.   ل دنبو پا خگوو  دنبولعتماد  لز ن قابل و پس   ل

 ف ر    نت ادر ل   از ی، قرلر گرفت  شخصدهنموزده  ها رل شگب   ن ره مطلای  یدرن ا. دلرد

 .  ل بعد ثرتری ل رمعنولن  به

 ریبی  رنندگان لز مصر  هیدگاد  یربر  لبر ره دخو ه وپژدر ( 2111) 2رلنهمهاو  نگزل

 نیهیوفهترل تخدمالز  نمشتریا ضای ر با  ی ا وب ریبی  بطۀرل مطافعۀ به ،  ل نیهیوفهترل تخدما

درک  ی کو ر نیهیوفهترل تخدما   وف  ، ی ا وب ریبی  بر وهعال ه وپژ ی در ل. لند پردلخته

 ضای ر بطۀرل همچنی .   شده ل گرفته نظردر  نمشتریا ضای ررو   لرتأثیرگذ ملیلعوعنولن  به هشد

 به فرضیه 1 د،موجو فرضیه 3 لز ه وپژ ی در ل .  ل ه یدر تثاال بهها   ن خرید تصمیم با نمشتریا

 ده تبال   وف  با یانهلز رل ده تبادر ل لدفرل د فر  ها ییتولنا بطۀرل به طمربو فرضیه فقطو  ه یدر تثاال

 .  ل هشدرد  نیهیوفهترل تخدمالز 

  یدر لفزل کیتجارت لفهترون  لبزلرها ریو تأث  ریرارگ بهبه برر ی ( 1324)مرلد  و همهارلن 

 کیتجارت لفهترون  ل تباده لز لبزلرها یبه برر  انمحقق پژوه ،  یدر ل. پردلختند مهینبوک ب  یضر

 2شامل  ینترنتیپورتال ل( 1)رل در  ه گروه  ها  نه و پردلخت یو خصوص یدوفت مهیب  ها در شرر 

 1شامل  کیلفهترون مهیب( 2)؛ و   ان عی ر یلطالعات و د تر  عیدلر بودن پورتال، تجم ق م  هد 

 مه،یب  ها  یدق  در فعاف  یخ ارت، لفزل اف یو در نامه مهیصدور ب ندیدر فر  شتریق م   رع  ب

 ،ییرارل زلنیشامل م  ی ا وب( 3)؛ مهیب  ها  یدر فعاف لیلعتاار و ت   جادیل نان،یلعتماد و لطم جادیل

بند  د ته ج تجوگر    ان با موتورها  لمهان ج تجو ، نگارش منا   و  اده، شهل ظاهر وهیش

                                                                                                                         
1.Lee and Lin, 2015 
2.Zhang et al., 2015 
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  یموج  لفزل کیلفهترون مهیو ب ینترنتیپورتال ل  ،ی ا نشان دلد ره وبلی  پژوه   جینتا. رردند

 .شود یم مهینبوک ب  یضر

مشتر  رو   در تجارت لفهترونیهی فروش م تقیم به  ی ا تأثیر لبعاد ریبی  وب (2111) 1فی 

لز  و  دفون  شده انیب  ی ا بدی  منظور و  لز لبعاد ریبی وب. رضای  مشتریان رل برر ی ررده ل  

رل به  ه د ته تق یم   ی ا دفون و مک فی  لبعاد ریبی وب. ل تباده نموده ل   (2113) 2و مک فی 

فی  ریبی   ی تمی رل به دو . یر ان خدم  ریبی   ی تمی، ریبی  لطالعاتی و ریبی : لندنموده

لطالعاتی رل به دو ق م  قابلی  لطالعاتی و لمنی  و  ، ریبی  ریپذ و تعامل  ی ا ق م  طرلحی وب

  یدرن ا. پا خگو بودن، لطمینان و همدفی تق یم ررده ل   رل به  ه ق م  یر ان خدم ریبی  

 .ل   شده همدفی با رضای  مشتر  لثاات جز رلبطه تمام لبعاد ریبی باال به

 مدل پژوهش 

لز  پدید  مده  ها ترریای لز مدل ن  دهنده لیدر لی  ق م  مدل مب ومی پژوه  ره لجزل  تشه

نظر نجی لز خارگان  و لدبیات پژوه  بوده و بر ل اس (2111)فی   و (2111)ارلن زلنگ و همه  و 

 .ل   شده دلده نشان 1 شهلپیشن اد  لی  پژوه  در مدل . گردد یملرلئه گرفته،  شهل

 

 
 مدل مفهومی پژوهش . 1شکل 

                                                                                                                         
1.Lin, 2017 
2. Delone and McLean, 2003 



 

 632 

 های بیمه بر رضایتمندی مشتریان و افزایش ضریب نفوذ بیمه تأثیر اپلیکیشنبررسی 

 اجزای پژوهش

در بی  مشتریانی ره ره  فرضیه برل   زمون مدل تعری  گردید 2طرلحی مدل مب ومی پیشن اد ، در 

 .گرف لند، مورد  زمون قرلر  ررده نامه مهیبو تمدید لقدلم به خرید ا ل تباده لز لپلیهیشن ا  بیمه ب

 (H1) نامهمهیب نیآنال دیخر

در لپلیهیش   شده لرلئهل  متنوع بیمهمحصوالت  تولند یم  ، مشتریهو صر  چند ثان کیتن ا با چند رل

برخوردلر ل   و   ادیز  یموضوع لز لهم  یل .خود لضافه رند دیرند و به  اد خر  هی، مقاندیل بار

 (.Gupta et al., 2013) شودیم انیمشتر دیتولن خر  یباعث لفزل

 (H2)یی در وقت جو صرفه

. گزلرلن با  ن مولجه ه تندنامه در زمان  رر ید مشهلی ل   ره ب یار  لز بیمهبیمه موقع بهتمدید 

تولند در جامعه پرمشغله و پرترلفیک مدرن لمروز  مزیتی باشد ره ل  میلز یک لپلیهیش  بیمهل تباده 

در منزل، محل رار، حی  )دهد بدون در نظر گرفت  موقعی  مهانی خود گزلر لی  لمهان رل میبه بیمه

موردنظر خود رل خریدلر   ی بیمهرلحت بهجویی ررده و ، در وق  خود صرفه(رلنندگی و حتی در  بر

یک راربر رل نالمید ررده و و  رل ترغی  نماید تا  تولند یزمان ولرن  نامنا   ملفاته . یا تمدید نماید

زمان ولرن  منا   م تلزم دلشت  ظرفی  . نامه نمایدلز طریق دیگر  لقدلم به خرید یا تمدید بیمه

لی   (.Madadipouya, 2015) لوج تقاضاها ل  پا خگویی به  لفزلر و لرتااطاتی منا   برل   خ 

 .برخوردلر ل    ل ژهیلز لهمی  ولینترنتی راربرلن   لیرلن به عل  محدودی  پ نا  باند برل بعد در

 (H3) درخواست کمک در محل موردنظر

طور  به GPS.  اده دلرد  ناوبر  ها  یشما رل فرلتر لز قابل قیمحل دق افت ی  یهوشمند قابل ها یگوش

رردن  دلیپ ایو  ها ش یهیدر لپل یمحل جیرردن نتا دلیمنظور پ وب به  ج تجوها  برل تولند یمثال م

تو ط  ش یهیراربرلن لپل(. Applikey, 2017) ردیشده شما موردل تباده قرلر گ گم گوشی  یموقع

تولنند لز یلرلئه ل   م قابل دیو لندرو iOS  هاش یهیلپل  ره رو ییایجغرلف یابیمهان  یقابل

 .ندیخ ارت نما اف یدرخول   رمک و در یندگینما ایو  مهیب اریولحد    یتر کینزد

 (H4)سهولت در استفاده 

منطقی  بنابرلی . پیچیده ل  لینترنتی پایه   ها برل  ب یار  لز مشتریان لنجام ترلرن  ر د یبه نظر م

خدمات لفهترونیهی  ریبی  عامل م م درلپلیهیش  ل   ره لنتظار دلشته باشیم   وف  ل تباده لز یک 
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-یک وب ،درصد مشتریان 31رند بیان می( 2111) همانطورره شافر. درک شده تو ط مشتریان باشد

. ندینما یترک مدر هنگام خرید، بدون خرید  عدم تولنایی در پیدل رردن م یر در   لی ای  رل به دف

. ل  ل   ره راربر لنتظار دلرد بدون رمتری  تالشی به هد  خود د   یابددرجه   وف  ل تباده

 (.Gupta et al., 2013) نیز تعایر شده ل   1ل تباده در محیط برخط به قابلی  راربرد   وف 

 (H5) 1شنیکیفیارسال پوش نوت

  ل هوشمندلنه میمحصوالت و خدمات تصم یابیمنظور بازلر به تالیجیل تباده لز لبزلرها و خدمات د

بافبعل،  انیراربرلن بافقوه به مشتر لیجذب مخاطاان و تاد  یمؤثر درلفزل  ها لز رله یهیل   ره 

  یبودن ل  ل چندر انه ش ،یهیبیپوش نوت  ها  یمز یهی لز .ه   ش یهیبیل تباده لز لبزلر پوش نوت

صورت  فقط به یلر اف امیره پ نگیماررت لیمیل ایروتاه  امیپ سیبرخال   رو. ه   یر ان امیپ  تمی 

 ای ریتصو رینظ  شتریعالوه بر مت  لز لمهانات ب یلر اف امیپ ش یهیبیپوش نوت  تمیمت  ه  ، در  

به  تولن یم ش یهیبیپوش نوت  ها یژگیو لز .شود یل تباده م امیج   لر ال پ   جذلب و منا  دئویو

لز لفرلد لز   ل گ ترده  یط نههیبا توجه به ل. وفادلر لشاره ررد انیو حبظ مشتر دیجد انیجذب مشتر

 ل بیمه  ورارها صاحاان ر   رنند یل تباده م یلیموبا  هاش یهیلپل ژهیو و به تالیجید  لبزلرها

 دیجد انیمشتر  یخود ج   جذب و ترغ ش یهیلپل یدر طرلح ش یهیبیلز لمهانات پوش نوت تولنند یم

نامه مهیب انیپا خیتولن تاریم ش یهیبا ل تباده لز لپل .وفادلر خود ل تباده رنند انیحبظ مشتر  یو همچن

 ررد یر انفروش لطالع  هاو جشنولره  یدر مورد تخب  یررد؛ همچن  اد وری  رل به مشتر

(Isikligil et al., 2017). 

 (H6)امکان مقایسه 

ه تند گزلرلن بیمه ماده خدم  به   ادیز یو خصوص یمؤ  ات دوفت مهیلنولع ب دیخر  روزها برل  یل

گذلر بیمه نهه   برل  یدلرند؛ بنابرل گریهدیبا یی هاتباوت یماف هیو بن یاانیپشت م ،یلزنظر ق یره همگ

ها  بیمه ره در لپلیهیش  ددلر  هیبه مقا ازین د،خود لنتخاب رن طیرل با توجه به شرل نهیگز  یتر لدهیل

 .لی  لمهان می ر ل  

                                                                                                                         
1. Usability 

2. Push Notification  :نوتیبیهیش  پیامی شایه به پیام روتاه  پوش(SMS)  تولند شامل عهس،  ل  ؛ لی  پیام جذلب می

 .گردلند تان باز می  ای  یا لپلیهیش  شود و  ن ا رل به وب تیتر و مت  روتاهی باشد ره به راربرلن شما لر ال می
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در  ییقدرت لنتخاب باالدلرل   ها  نگذلرلن لمهان مقای ه دلده و ل تباده لز لپلیهیشن ا  بیمه به بیمه

و   تندینیک شرر  بیمه محدود به لنتخاب لپلیهیش  راربرلن . ه تندها  بیمه شرر لز  یعیو   یط

در حال حاضر با . ندینما قیم  و ب تری  مزلیا لنتخاب  یتر منا  با خود رل  موردنظربیمه  تولنند یم

شرر  بیمه لنتخاب   برل  ادیز ینگرلن دلرلنی، خرلز طریق لپلیهیش  دی  روند خریتوجه به لفزل

نا   رل م نهیگز تولنند یم یرلحت لنجام دهند به تولنند یزمان م  یتر ره در روتاه  ل  هی، با مقاندلرند

 کی هب ها  ن لیو تاد گذلرلنبیمه  یمنظور جل  رضا به  بیمه ها شرر  زین یو لز طرف ندیلنتخاب نما

 (.Gupta et al., 2013) رنندیم  یالزم رل رعا  ، ل تاندلردهایشگیهم  مشتر

 (H7) نیمشاوره آنال

لیا   . دلنناد  یخدمات به مشاتریان ما  دلشت  لرلده و  ماده بودن برل  لرلئه به مب وم پا خگویی مشاوره و 

طاور   د باه نا تولنینما  شاه یلفارلد هم . شاود  ینیز م روز اع  لز شاانه در هر موقع خدمات بعد شامل لرلئه به

باا ل اتباده لز لمهاان    . خود مرلجعه رنند ینامه درخول تمهیمشورت در مورد ب  برل  و حضور یشخص

 بپر ااااند لننااااد  ااااؤلالت خااااود رل تویماااا مااااهیو مشاااااوره بااااا رارشنا ااااان ب   یااااچاااا   نال

 (Greenhalgh et al., 2016.) 

 (H8) گزاران مهیب اطالعات یسازرهیذخ

 گاهیپا. دلده ل   گاهیبر پا یروش مته ، لطالعات مشتر  یریو مد   از رهیکخ  روش برل  یب تر

فرلهم  ه انی یمناع  رل لز رو  تمیرل    لندلز ره لمهان رله انیمتمررز لز لطالعات مشتر  ل دلده

تمام ل ، هنگام ل تباده لز لپلیهیش  بیمه .رند یم  یروز رل تضم لفرلد به لطالعات به یو د تر  رند یم

(.      ,Stefańska and Wanat) شود یم رهیکخ هجایدر  انیو مشتر گزلرلن مهیلطالعات الزم در مورد ب

نامه ولرد مهیب دیخود رل در زمان خر یو رد مل لیمشخصات شماره موباراربرلن لپلیهیش   ره یدرصورت

و  دننیبارل ها نامهمهیلق اط مربوط به ب  یو همچن شده  دلریخر  ها نامه مهیب مشخصات دنتولنیم د،ننر

USSD قیلز طر
باید زمان ل تباده لز لپلیهیش   ره یک مشتر لفاته بدی ی ل    .دنپردلخ  رن 1

                                                                                                                         
1 .USSD یا همان Unstructured Supplementary Service Data (طریق رد د تور  لر ال پیام لز ) یک روش

 وها  کلتی لی  شاهه نی  ، در نتیجه لی   رویس جز قابلی  ولی  قابلی  جز. باشد لم می لس لر ال پیام در شاهه جی

لز طر  . شود ره بدون هزینه خاصی قابل لفزودن به تمام شاهه ل   لم مح وب می لس خدمات لرزش لفزوده شاهه جی

 .نمایند ها پشتیاانی می گونه پیام   موجود لز لر ال و دریاف  لی ها دیگر تقریااً تمام گوشی
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لطالعات شخصی و  ره نماید  لمنی لح اس نامه لح اس لطمینان دلشته باشد و منظور خرید بیمه به

 .لفتدنمیهنگام لنتقال لطالعات به دلم 

 (H9)ی در مواقع ضرور ییراهنما افتیدر

. ل  ، ب یار م م گردند یدچار مشهل م انیمشتر ره ی، هنگاملپلیهیش پا خگویی در محیط 

منا   برل  مشتریان در هنگام  برل  تأمی  لطالعات نالی  پا خگویی به معنا  تولنایی فروشندگان 

لغل  لوقات هنگام . ها ل   به  ن  یبرل  دلدن تضم(  ازورار ) بروز مشهل و دلشت  مهانیزمی

ل   پس  حتی ممه . بر ل  تماس با شرر  بیمه،  ی تم لنتظار و روند پا خگویی تلبنی رند و زمان

در صورت بروز   نهه حال. لز برقرلر  تماس، لپرلتور قادر به پا خگویی صحیح و رمک به شما نااشد

لنجام دهد رل لز  دیره با هیدر مورد لقدلمات لوف یتولند بالفاصله لطالعاتیم  حادثه ناگولر، مشتر

 مهیب ش یهیراربرلن لپلهمچنی  (.      ,Stefańska and Wanat) دینما اف یخود در مهیب ش یهیلپل

. رنند اف یدر بیمه موردنظرخود رل در مورد شرر   ازیلطالعات موردن قهیدر عرض چند دق تولنند یم

رنند،  دلینقشه پ  به خود رل بر روو مرلرز درمانی طر  قرلردلد  مهیب یدگینشعاه و نما  یتر کینزد

 .ندینما یرل برر   ن شرر مات و محصوالت خد   یو ف دلرردهیرل پ مهیدفاتر ب   اع  رار

 روش پژوهش

لز طریق  با توجه به هد  و نیز موضوع پژوه  جامعه  مار  لی  پژوه  شامل همه لفرلد  ل   ره

با  .، تصادفی  اده ل   ریگ روش نمونه همچنی  .لندنموده نامه مهیقدلم به خرید بل « یا همرله»لپلیهیش  

 اختار    از  معادالتها لز مدلپژوه  برل  تحلیل م یر و برر ی فرضیهتوجه به لینهه در لی  

. در نظر گرفته شود شده در لی  بخ  ، بنابرلی  تعدلد نمونه باید بر ل اس لدبیات مطرحشود یل تباده م

 411تا  11وفی تعدلد نمونه بی   ل   211و  111 از  معادالت  اختار  بی  تعدلد نمونه ب ینه در مدل

.  مده ل   د   مشاهده نتایج ب یار خوبی به 22شده ره با تعدلد  حتی مولرد  مشاهده. قاول ل   قابل

حجم نمونه به تعدلد پارلمترها  بر ورده شده در شرلیط  ، معتقد ل   ن ا (1231)همچنی  بنتلر 

شده و با  وضیحات دلدهبنا بر ت. باشد 1بر  11لختیار    ها عیتوز و برل  1بر  1نرمال باید   ها مبروضه

در حدود   ل تعدلد نمونه ر د ی، به نظر م( ؤلل 21)تعدلد  ؤلالت لوفیه  ن  توجه به مدل پژوه  و

 1در لی  پژوه  لز روش پیمای  تح  وب. قاوفی برل  پژوه  باشدمقدلر قابل تولند یعدد م 111

 ؤلالت   عی شده تا در ق م   ؤلالت تخصصی .نامه ن ایی ل تباده شد تهمیل پر   برل 

                                                                                                                         
1. Web Survey 
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فیهرت   ل نهیبرل  طرلحی لی  بخ  لز طی  پنج گز. ف م باشد نامه تا حد ممه  قابل پر  

رامالً مولفقم  :صورت زیر ل  شهل رلی و لمتیازبند  لی  طی  برل   ؤلالت به. شده ل   ل تباده

 (.1) رامالً مخافبم؛ (2)مخافبم ؛ (3)نظر  ندلرم  ؛(4) مولفقم؛ (1)

 :شده ل   روش عمده ل تباده 3لز   ریگ برل  لعتاار و یله لندلزهلی  تحقیق در 

 .مشابه  ها  زمون شده در پژوه   ها ل تباده لز پر   .1

مااحث  نامه و لنتخاب  ؤلالت نظرها  لفرلد متباوتی همچون ل تادلن  شنا با پر   هیبرل  ت  .2

و  و لپلیهیش  وب ، متخصصان طرلح ل مهیمربوط به تجارت لفهترونیهی، ل تادلن  شنا با مااحث ب

 .ل تباده گردیددهنده خدمات بیمه لز طریق لپلیهیش  ها  لرلئهشرر مدیرلن 

ها  جامع بیمه طریق لپلیهیش ره لز  شود یایی تو ط مشتریانی پر من با توجه به لینهه پر شنامه  .3

لفرلد ل  ،  ف م برل  لی  شده قابل حنامه طر پر   حاصل شود رهلند، برل  لینهه لطمینان  رردهخرید 

رل دلشتند پر شد و لز طریق لپلیهیش   نامه لوفیه تو ط پنج نبر لز لفرلد  ره  ابقه خرید بیمه پر  

 .قرلر گرف  یها موردبرر  نظرها   نان در مورد  ؤلالت و لب امات موجود در  ن

 مطالعه مورد

 صورت گرفته ره تناوب خرید ییورارها در ر   شده در حوزه لی  پژوه  مطافعات لنجامبیشتری  

ب یار  لز  ره در بخ  پیشینه تحقیق نیز بیان شد، طور همان برل  مثال. ها زیاد ل   مشتریان لز  ن

شده  صورت لینترنتی لنجام بهبیمه فروش  ره به صورت گرفته ییها  ی ا مشابه در وب  ها پژوه 

بر رضای  مشتریان در لپلیهیش  تأثیر ریبی     در موردحال پژوه تابه ر د یما به نظر ملل  ؛ 

مطافعه مورد  در . رم ل  ، لنجام نپذیرفته ل   ها ره تناوب خرید مشتریان در  ن ییورارها ر  

 نامه مهیلقدلم به خرید بلز طریق لپلیهیش  بیمه مشتریانی ره .   ل بیمهها  جامع لپلیهیش لی  پژوه  

در یک  شده هیپر شنامه ت   منظور بدی .ندینما یلقدلم به خرید م بار کیل در  ال طورمعمو به، ندینما یم

 پس لز طریق . پایگاه دلده طرلحی شده قرلر گرف  طور م تقیم در ها به قرلر گرف  و دلده  ی ا وب

نامه ماادرت ورزند  ها درخول   گردید تا به تهمیل پر   لر ال پ   لفهترونیهی به مشتریان لز  ن

تمامی و پذیرفته شد  پر شنامه 113پر شنامه پرشده  126ز مجموع ل  یدرن ا(. مورد لر افی 121)

 .لنجام گرف  شده رفتهیپذپر شنامه  113ها رو  لی  دلده لیوتحل هیتجز مرلحل



 

 644 

 پرسشنامه پایایی و اعتبار

-ل تباده می تأیید شده بود، لز تحلیل عاملی  لبعاد پژوه  لز قال مشخصدر پژوه  حاضر  لز نجاره

تنظیم عولمل و  1ل تباده لز چرخ  ولریمارس با SPSS لفزلرنرمدر ها  لوفیه بدی  منظور دلده. شود

در )تحلیل عاملی لنجام گرف   2لصلی  ها روش مؤفبه و با ل تباده لز 11به عدد  فرض  یصورت پ به

تو ط خود راربر مشخص  عاملی لرتشافی تعدلد عولمل تحلیل عاملی تأیید  برخال  تحلیل

3 زمون(. گردد یم
KMO  بوده و نمایانگر  1/1 به د    مد ره باالتر لز 111تحلیل برلبر  برل  لی

همچنی  . ها، برل  لجرل  تحلیل عاملی ل   دلده( منا   بودن)تنا    و درجه  ریگ ربای  نمونه

 1111/1   نیز با ضری  لهمی ماتریس ل   ها دهنده هما تگی دلده ره نشان  زمون رروی  بارتل 

بدی  . شده ل   ز روش  فبا  ررونااخ ل تبادهپر شنامه، ل برل   زمون پایایی. مورد تأیید قرلر گرف 

 صورت پایلوت برل  رل پر شنامه محا اه گردید ره نمونه به 11ضری   فبا  ررونااخ برل   منظور

همچنی  پایایی برل  لجزل  پر شنامه . ول ل  قا به د    مد ره مقدلر  قابل 331/1مقدلر  ن برلبر 

لز لی  تحلیل در  نتایج حاصل .ا  ررونااخ لنجام گرف بصورت جدلگانه لز طریق محا اه ضری   ف به

 .ل   شده انیب 1جدول 

 

 های پژوهشآماره .8جدول 

 متغیر ابعاد
بار 

 عاملی
AVE 

ضریب 

 آلفا

 نامهمهیب  ی نال دیخر
 622/1 در هر موقعی  نامه مهیبلمهان خرید   ان 

11/1 143/1 
 333/1 انیمشتر دیتولن خر  یلفزل

درخول   رمک 

 در محل موردنظر

 ایو  مهیب اریولحد    یتر کینزدلز درخول   رمک 

 یندگینما
212/1 

32/1 312/1 

 211/1 در رمتری  زمان ممه  خ ارت اف یدر

 لر ال

 ش یهیبیپوش نوت

 311/1 امیپ اف یدر درمختار بودن راربر 
11/1 133/1 

 313/1 ی با مشتر منا   و ولقع یزمان لرتااط

  یمشاوره  نال

برخط و بدون نیاز به تماس  صورت بهلمهان برقرلر  تماس 

 تلبنی
312/1 

61/1 112/1 

 332/1 گذلرلن اعته به بیمه 24پا خگویی و پشتیاانی 

                                                                                                                         
1.Varimax 
2. Principal Components 
3. Kaiser-Meyer-Olkin 
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 متغیر ابعاد
بار 

 عاملی
AVE 

ضریب 

 آلفا

   وف  در ل تباده

 226/1 خولنده و ف میده شوند ی  ان بهلپلیهیش   صبحات

لز  نامهبیمه خریدلنتخاب و حررات بی  صبحات و فر یند  331/1 31/1

 . ان باشدلپلیهیش   
363/1 

 یی در وق جو صرفه
 311/1 لپلیهیش صبحات   رع  بارگذلر 

11/1 112/1 
 331/1 ( رع  در صدور)ها  مشتریان ولرن   ریع به درخول  

 لطالعات رهیکخ

 لرلنزگمهیب

 311/1 گزلر به لطالعات شخصی خودد تر ی   ان بیمه
31/1 312/1 

 211/1 لز لطالعات شخصی  وءل تبادهن ا  به عدم لطمینان 

 لمهان مقای ه
 313/1 لمهان ل تعالم قیم 

12/1 113/1 
 121/1 حق لنتخاب

در  ییرلهنما اف یدر

  مولقع ضرور

 333/1 به لطالعات ضرور  در رمتری  زمان د تر ی راربرلن

 344/1 پشتیاانی در همه مرلحل 334/1 12/1

 613/1 لز پا خگویی به دفیل مشغله زیاد دهنده سی روعدم لمتناع 

 

 سنجیاعتبار

 گریبا د طهیح کی ؤلالت مربوط به   یب  یضع یبه هما تگل   ره  ییروش رولیک  زیلعتاار تما

  یرمتر لز ضر دیبا گرید  هاطهی ؤلل با ح کی یهما تگ  ضری درولقع .دلرد دالف  هاطهیح

متعدد    ها برل  د تیابی به لعتاار تمایز روش .مربوط به خودش باشد  هاطهی ن  ؤلل با ح یهما تگ

2یعنی مقای ه 1فورنل و الررل شده انییک روش موجود روش ب. وجود دلرد
AVE   با هما تگی بی

هرردلم لز لجزل   ازه بیشتر لز هما تگی  ن  AVE منظور باید مقدلر یک  ازه ل  ، بد ی لجزل  

در لی  پژوه  نیز لز لی  روش برل  به د    مدن لعتاار تمایز ل تباده . باشد جزء با لجزل  دیگر

  ازه لز میانگی  مربعات بارها  عاملی  هر جزء لز لجزل AVE مقدلرل    کرر انیشا .شود یم

 برل  به د  . (Cho, 2006) ید به د   می( تحلیل عاملی) مده لز ماتریس چرخ  یافته  د   به

ل تباده لز  بدی  منظور با. ل   هما تگی میان لبعاد پژوه  به د    یدنیز الزم  وردن لعتاار تمایز 

رل نشان  ها یلی  هما تگ 2جدول . و روش پیر ون هما تگی میان لبعاد به د    مد SPSS لفزلرنرم

 . مده در مرحله قال ل   د   به AVE قطر لصلی لی  جدول. دهد یم

 

                                                                                                                         
1. Fornell and Larcker 
2. Average Variance Extracted (AVE) 
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 پژوهش ابعاد میان همبستگی و AVE - 1جدول 
 3 1 3 9 1 1 9 1 8 بعد ردیف

         13/0 لمهان مقای ه 8

1 
درخول   رمک 

 در محل موردنظر
162/1 11/0        

9 
-مهیب  ی نال دیخر

 نامه
323/1 343/1 11/0       

      10/0 224/1 111/1 111/1   وف  در ل تباده 1

1 
یی در جو صرفه

 وق 
121/1 333/1 236/1 231/1 38/0     

9 
لر ال پوش 

 ش یهیبینوت
164/1 141/1 113/1 122/1 111/1 33/0    

3 
 لطالعات رهیکخ

 لرلنزگمهیب
214/1 212/1 261/1 111/1 111/1 143/1 10/0   

  93/0 641/1 111/1 121/1 113/1 311/1 221/1 114/1  ی نال مشاوره 1

3 
 ییرلهنما اف یدر

  در مولقع ضرور
431/1 216/1 111/1 214/1 313/1 121/1 363/1 312/1 13/0 

 

بعد با لبعاد  تر لز هما تگی  ن هرردلم لز لبعاد بزرگ AVEمشخص ل    2 طور ره در جدول همان
در لی  پژوه   لدعا نمود ره تولن یتوجه به روش پیشن اد  فورنل و الررل مدیگر ل  ، بنابرلی  با 

هما ن . باشد 6/1مقدلر بارها  عاملی باالتر لز  دیبرل  دلشت  لعتاار همگرل با .لعتاار تمایز وجود دلرد
  یل  ؛ بنابرل 6/1 شده، تمام بارها  عاملی متغیرها  پر شنامه باالتر لز مشخص 1جدول  طور ره در

 .نامه طرلحی شده دلرل  لعتاار همگرل نیز ل   پر  

 هاآزمون فرضیه
 .شود یمعادالت  اختار  ل تباده م   از ها لز روش مدلدر لی  پژوه  برل   زمون فرضیه

 معلو  ها در پژوه  تحلیل  ها روش  یتر و منا    یتر  لز قو یهی  ر اختا تالدمعا   از مدل

و  دهبو همتغیر چند ت،موضوعا گونه  یل ماهی  لیرز.   ل همتغیر چند تحلیل جتماعیل معلوو  ر فتار
 نظر گرفته در ب تهول متغیر یک با م تقل متغیر یک تن ا ربا هر ره)  متغیردو  وهیش باها رل   ن تولن ینم
بر  تمحا اا ل بر هیژلفزلر و نرم یکره  SPSS Amos16 لرفزلمنرمنظور لز   یبد. دنمو حل( شود یم

ها در  و دلده فیهیلگرصورت  به لمدلز ولردرردن  پس. یددگر ده تبال   ل SEMل اس روش 

X لرمقد. پذیرف  رتصو زمال تمحا االفزلر  نرم
در  113 زلد   جهدر با 311بر لبر محا اه ی در ل 2

X بنابرلی  مقدلر نرمال شده. به د    مد 111/1 دلر معنا  طح
ره لز تق یم  ن بر درجه  زلد  به   2



 

 641 

 های بیمه بر رضایتمندی مشتریان و افزایش ضریب نفوذ بیمه تأثیر اپلیکیشنبررسی 

مقدلر نرمال شده )شاخص  ل   مقدلر منا ای ل  ؛ لما لی  3   و چون رمتر لز ل 23/2 دی  ید   م
X

، نیاز ل   تا رو  یلزل. ولب تگی دلرد معیار منا ای باشد، زیرل به تعدلد نمونه تولند ینم ییتن ا به( 2

 .شود مهمل دیگر  نیز در نظر گرفته  ها شاخص
برلبر  CFIشاخص  مقدلر. (1321هوم ، ) بیشتر باشد   یبا یدرصد م 21لز   CFI ،GFI  زمون
و برلزش منا   مدل رل نشان بوده  2/1لز مقدلر به د    مد ره باالتر  1 212/1برلبر  GFIو  213/1
 مده  د   به 11/1 برلبر RMSEAمقدلر . باشد 11/1باید رمتر لز  RMSEA همچنی  مقدلر. دهد یم
 .قاول ل   لزنظر  مار  مقدلر  قابل ره

منا   مدل  ها مقدلر منا ای دلرند و لی  بیانگر برلزش تمامی شاخص شود یطور ره مالحظه م همان
مربوط به   ها  ماره 3 جدول. شود ین ایی پژوه  پردلخته م ها هیدر لدلمه به  زمون فرض. پژوه  ل  

 .دهد یشده، نشان م محا اه Amos زلرلفلی   زمون رل ره تو ط نرم
 

 8191ها هیهای مربوط به آزمون فرضآماره – 9جدول 
P 8 ها هیفرض

 C. R.  1  S. E. 9  تخمین وزنی

 1 ها ونیرگرس

وضعیت 

 هافرضیه
H1 111/1 162/1 136/1 413/1  قاولH1 

H2 144/1 111/2 112/1 112/1  قاولH2 
H3 431/1 132/1 143/1 134/1 رد H3 
H4 163/1 361/1 142/1 113/1  ردH4 
H5 322/1 316/1 114/1 146/1 رد H5 
H6 111/1 613/3 116/1 216/1  قاولH6 
H7 116/1 113/2 112/1 144/1  قاولH7 
H8 611/1 124/1 164/1 133/1 رد H8 

H9 111/1 112/1 143/1 163/1 رد H9 

 

 6 شهل. لندرد شده ها هیلند و بقیه فرض رد نشده 1و  6، 2، 1  ها هیفرض شود یطور ره مالحظه م همان

رو  لعدلد . شده ه تند  مشاهده دهنده متغیرها  نشان ها لیم تط. دهدها  کررشده رل نشان میفرضیه

 برل  لی ( ضری  ل تاندلردشده)ل تاندلردشده تخمینی  ونیدهنده مقدلر وزن رگر  نشان هاپیهان

                                                                                                                         
1. Level of Significance for Regression Weight 

2. Critical Ratio for Regression Weight 

3. Standard Error of Regression Weight 

4. Estimate of Regression Weight 
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ره  ییها هیفرض، «*» رد نشده، با عالم  11/1 ره در  طح معنادلر  ییها هی  فرضهمچنی. ها   هیفرض

رد نشده،  111/1معنادلر   ره در  طح ییها هیفرضو « **» رد نشده، با عالم  11/1  در  طح معنادلر

 .لند شده مشخص «***» با عالم 

 

 
 نتایج مدل پیشنهادی .9شکل 

 

 ها هیتحلیل فرض

بیشتری  ضری  ل تاندلردشده متعلق ره مشاهده شد ، ها هیفرضو  ها دلده لیوتحل هیتجزپس لز برر ی و 

لثرگذلر  لی  تأثیر در حوزه  (.313/1)گزلرلن ل   با رضایتمند  بیمه« لمهان مقای ه» رلبطه به

 .بدی ی ل  ل ، خدمات بیمه دهنده لرلئهبه لطالعات چند شرر   زمان همد تر ی به عل   هالپلیهیش 

با « نامهخرید  نالی  بیمه»بیشتری  ضری  ل تاندلردشده متعلق به رلبطه « لمهان مقای ه»بعد لز 

لی  م هله نشان لز لهمی  لی  بعد در تأثیرگذلر  بر مشتریان  (.261/1)گزلرلن ل   رضایتمند  بیمه

 .بیمه دلرد

 226/1گزلرلن برلبر با بیمهمند  رضایتبا « مشاوره  نالی » ی  ل تاندلردشده مربوط به رلبطهضرمقدلر 

لز  نامه مهیلز خرید بگزلر بیمهره باعث رضایتمند  م می  ره یهی لز عولمل دهد یلی  لمر نشان م. ل  

روز در هر  اع  لز شاانه مهیو مشاوره با رارشنا ان ب  ی، لمهان چ   نالشود یمطریق لپلیهیش  

لرتااطی با ریبی  یک  لفهترونیهی وجود دلشته وطور کلتی در نبس خرید  لی    وف  به. ل  
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نشان لز در تی نظر پژوهشگر  لی  مقدلر باال  ضری  ل تاندلردشده. رندخصوص پیدل نمی بهلپلیهیش  

تا تأثیر  گردد یمدل پژوه  باعث م وجود لی  عامل در. در تایی  لی  عامل در مدل پژوه  ل  

 .شود تر یها ولقع جولب تر شده و ولضحرلن گزلبیمهبر رضایتمند  لپلیهیش  ریبی  

-بیمهبا رضایتمند  « جویی در وق صرفه»ره به لثاات ر یده مربوط به رلبطه  ییها هییهی دیگر لز فرض

 .ر یده ل  به لثاات  11/1 لی  فرضیه در  طح معنادلر . ل  گزلرلن 

   ازرهیکخ»لمهان  ط به تأثیررد شده رمتری  مقدلر ضری  ل تاندلردشده مربو  ها هییان فرضمدر 

 شاید یهی لز دالیل رد شدن لی  فرضیه مربوط به. رضایتمند  مشتریان ل   بر« لرلنزگمهیب لطالعات

ثا  لطالعات به مشتریانی ل   ره به عل  مشهالت در هنگام  یمحدودی  پژوهشگر در عدم د تر 

 .لند ننمودهنامه لز طریق لپلیهیش  بیمهلقدلم به خرید شخصی 

درخول   رمک در محل »مربوط به تأثیر ( 11/1در  طح معنادلر  )  رد شده ها هیفرضیهی دیگر لز 

مربوط به  تولند یرد شدن لی  فرضیه م  ها یهی لز عل . ل  گزلرلن بیمهبر رضایتمند  « موردنظر

 تر ی به لینترن  در موقع عدم  شنایی برخی راربرلن لپلیهیش  با لی  قابلی  و در برخی مولرد عدم د

 .فزوم باشد

 طح معنادلر   نیز درگزلر بیمهبر رضایتمند   «لر ال پوش نوتیبیهیش »لمهان  به مربوط تأثیر هیفرض

 .ل   د شدهر 11/1

بر «   وف  در ل تباده»رد شده متعلق به تأثیر   ها هییان فرضمبیشتری  ضری  ل تاندلردشده در 

لگرچه .  مده ل   د   به 163/1برل  لی  فرضیه برلبر ( α) فبا  مقدلر. ل  گزلرلن بیمهرضایتمند  

زیرل با لندری تغییر  ،گرفته شود نادیده«   وف  در ل تباده»لی  فرضیه رد شده ل  ، نااید لهمی  بعد 

 .شددر  طح ل تاندلرد، لی  فرضیه پذیرفته می

 ها شنهادیپبندی و جمع

مرلجعه  لیموبا  هاش یهیهمرله و لپل  ها رنندگان لز تلب  روزلفزون ل تباده  یلمروزه با توجه به لفزل

ها ش یهیلپل قیلز طر مهیهمچون ب  بخصوص مولرد  یل تباده رردن لز خدمات  نال  راربرلن برل

منظور ل تباده  جذب لفرلد به  رله برل  یگرف  ب تر جهینت تولن یپس م. ه تند  یرو به لفزل اریب 

 .ل   ش یهیلپل یطرلح  ،یز خدمات  نالرردن ل

  تر تر و جذلب  اده  رلبطه راربر  دلرل ها  ی ا ن ا  به وب   اختار  ها بنا به فضاش یهیلپل

 ازهایلز ن یعیو   یط تولند یل تباده م یو به عل   ادگ شود یم  شتریه تند و باعث جذب مخاط  ب

  ب ترها برل  یب تر یهیگذشته،   ها  ن در  ال رمجموعهیو خدمات ز مهیرل پا خ دهد صنع  ب
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و  مهیب  ها شرر  ، تهنوفوژ شرف یپ با توجه به روند روبه. ل    یدر حوزه  نال  گذلر هی رما

 ش یهیلپل قیلز طر  یصورت  نال  ن رل به رمجموعهیو خدمات ز مهیلنولع ب تولنند یحوزه، م  یفعاالن ل

 .خود عرضه رنند انیبه مشتر

 یمعرف ،یلزجمله ثا  لطالعات شخص نامه مهیلنولع ب دیرامل مرلحل خر جادیها با لش یهیلپل  یل

 نهیهز  یمدلرک و پردلخ   نال اف یراربر، در یدرخول ت  ها با توجه به لفمان نامه مهیب  یتر منا  

 .ندینما ازین یب نامه مهیبه دفاتر خدمات ب  لند راربرلن رل لز مرلجعه حضور تولن ته نامه مهیب

و لمهانات لفزلی  لبعاد ریبی  در ج    بیمه  ها شرر راربرد  برل   در لدلمه پیشن ادهایی

 :گرددره تأثیر مثا  بر رضای  مشتریان دلرند، لرلئه میلپلیهیشن ا  بیمه 

 تاع  و به گزلرلن مهیب  تمندیرضا  یموج  لفزل مهیب  شن ایهیمطل  ره لپل  ینظر گرفت  ل در با

لز  یو خصوص یدوفت مهیب  ها ره شرر  گردد یم شن ادی، پشوند یم مهینبوک ب  یضر  ی ن لفزل

 رند،یبگ تر  خود غافل نشده و  ن رل جد  ل مهیلرلئه محصوالت ب  جامع و رامل، برل ش یهیلپل یطرلح

روز  و به دیجد  شن ایهیره لز لپل یهمرله و ر ان  ها روز بر راربرلن تلب  چرلره در عصر حاضر روزبه

 .گرددیلفزوده م رنند یل تباده م

  ی و لجتماع  لقتصاد یافتگی تو عهو نق   ن در  مهیصنع  ب درعمر  مهیب ژهیو گاهیجابا توجه به

با هد  جذب مخاطاان بازلر  هاییش یهیلقدلم به  بارش لپل  بیمه ها شرر  شود یمجامعه، پیشن اد 

رودران   برل یلرلئه مطاف   موزشعمر و همچنی   مهیجذلب ب  هاپل  ی و لرلئهمعرف. نمایندعمر  مهیب

 .شود یمیی ل   ره برل  لی  منظور پیشن اد ها طرح لزجمله  صورت جذلب و راربرد به
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 چکیده 

تاریخ نشان دلده ل   ره لگر چه عملهرد . ها  لقتصاد  تأثیر عمیقی بر رشد صنع  بیمه دلرند محیط

ها  مختل   صنع  بیمه لرتااط نزدیهی با شرلیط لقتصاد  دلرد، لما بیمه زندگی تولن ته ل   در محیط

ه زندگی در لیرلن هد  لصلی لی  تحقیق بر ورد تابع تقاضا  بیم. لقتصاد  زنده بماند و تو عه یابد

عولمل تأثیرگذلر بر تقاضا  بیمه زندگی؛ در مد  رلنه ل می، لمید به . ل   1311-1321ها   طی  ال

زندگی، نرخ با ولد ، تو عه مافی، تورم لنتظار ، نرخ ب ره و لحتمال مرگ  رپر   خانولر مورد 

و مقای ه  GMDHه عصای برل  لفگو از  تقاضا  بیمه عمر لز روش شاه. برر ی قرلر گرفته ل  

بر ل اس نتایج بد    مده؛ در مد  رلنه، نرخ . دیتا ل تباده شده ل    ن با روش لقتصاد نجی پانل

با ولد  و نرخ ب ره متغیرها  با لثر مضاع  و لمید به زندگی، تو عه مافی، تورم لنتظار  و لحتمال 

همچنی  بی  تقاضا  بیمه زندگی . لند شدهمرگ  رپر  ، عولمل موثر بر تقاضا  بیمه زندگی بر ورد 

دلر وجود دلرد و بی  تقاضا  بیمه زندگی و  و در مد  رلنه ل می و تو عه مافی رلبطه مثا  و معنی

نتایج . دلر حاصل شده ل   متغیرها  نرخ ب ره، لمید به زندگی و تورم لنتظار  رلبطه منبی و معنی

 .ن ا  به روش رگر یونی پانل دیتا بود دهنده برتر  معنادلر روش شاهه عصای نشان

 ها  لقتصاد   عولمل لقتصاد ، بیمه زندگی، تو عه،  یا   :کلیدی واژگان
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 omid.najar@yahoo.com دلنشجو  درتر  لقتصاد دلنشگاه تربی  مدرس، رارشناس دفتر پژوه  و تو عه بیمه دلنا،. 3
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 مقدمه. 8

ها   لصلی در حوزه ن ادها  مافی و ضری  نبوک  ن یهی لز شاخصها   صنع  بیمه یهی لز بخ 

وه بر دلرل بودن وجوه تو عه مافی و در لی  بی  بیمه زندگی، عال. تو عه لقتصاد  هر جامعه ل  می باشد

 .تو عه رفاه نیز می باشدها   لقتصاد ، یهی لز شاخص

روچک ها   بیمه زندگی بزرگتری  بخ  صنع  بیمه در دنیا  ، زیرل لز یک  و با هدلی   رمایه

  تی ن اد خانولده بهها   لقتصاد  و لز  و  دیگر با رفع دغدغهها   خانولر به  و  لیجاد ظرفی 

متو لی و )عنولن عرضه رننده نیرو  رار، نق  لنهار ناپذیر  در تو عه لقتصاد  و لجتماعی دلرد

 (.1321همهارلن، 

متعدد  ها   بنابرلی  بیمه زندگی رل می تولن لز منظر یک پدیده لن انی مورد برر ی قرلر دلد ره جناه 

 . ر بر دلردها، ن ادها و  ایر پارلمترها  لثرگذلر رل د لز رفتارها، رن 

 ید و تو عه بیمه نیز شاخصی برل  تو عه  می صنع  بیمه یهی لز عولمل م م تو عه رشورها به ح اب

دلرد و با پوش  ل   دیگر لقتصاد ، نق  برج تهها   بیمه در رنار بخ . گردد می رشورها مح وب

دهد و  می رل لفزلی  گذلر   رمایهمختل  لقتصاد ، لنگیزه ها   ها  لحتمافی ناشی لز فعافی  خ ارت

 (.1322مطلای، )نیز نق  زیاد  در رشد و تو عه رشور دلرد گذلر   رمایهلفزلی  

رلبطه بی  بیمه زندگی و توفید ملی رل می تولن بر ل اس مجموعه مطافعات مر وم و رویهرد تو عه ل ، 

رد متدلول می باشد، عاارت لز؛ تأثیر بیمه م یر لول ره ماتنی بر رویه. لز دو م یر مورد لرزیابی قرلر دلد

لنتقال به )گذلر   و به تاع  ن رشد  رمایه زندگی در چارچوب لفگوها  رشد و لز طریق لنااش   رمایه

نهته دیگر لینهه گرچه بیمه . و در ن ای  رشد لرزش لفزوده و توفید ناخافص دلخلی ل  ( بخ  مافی

گذلر    رمایهها   ها  بیمه لز طریق فعافی  ، لما شرر به عنولن یک مو  ه مافی غیربانهی ل  

 . باعث تخصیص رار مد منابع می شوند

لما م یر دوم ره رمتر دیده شده و ل ا اً مورد تجزیه و تحلیل و تایی  قرلر نگرفته، رویهرد تو عه ل  و 

عه لقتصاد ، حاصل بی تردید تو . توجه به لبعاد لن انی بیمه زندگی و تأثیر  ن بر توفید ملی ل  

لفرلد جامعه به طور دلئمی در جریان طرلحی، تأمی  منابع، لجرل و لرزیابی . ل  ها  رفتارها  خالق لن ان

در .  فرینند می خود تو عه رلها   گیر  تصمیم مختل  مشارر  دلشته و با رفتارها وها   پروژه

. باشند می لصلی در فر یند تو عه و ن ادها  مردمی، شرر  رنندگانها  حقیق  جمعی  ها،  ازمان

م متری  لصلی ل   ره فرض قولعد و قولنی  ج ان شمول برل   "ماهی  لن انی"بدی  ترتی  توجه به 

بر ل اس شاخص تو عه لن انی و نیز  ایر . بردتحلیل تو عه نیافتگی لقتصادها  مختل  رل زیر  ؤلل می
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م تقیم،  ثار تالور نیرو  درونی لن انی رل در  غیرطور م تقیم و  ل  دیگر  ره به تو عهها   شاخص

فر یندها  تو عه به طور عام و تو عه لقتصاد ، به طور خاص، مورد توجه قرلر می دهند، لن ان، 

کهنی و باورها  لن ان، منشاء چنان ها   تغییر در نگرش. محرک لصلی و هد  غایی تو عه خولهد بود

و عه لقتصاد  لز  ن با عناوینی همچون؛ خالقی ، نو ور ، تغییرلت شگرفی ل   ره در لدبیات ت

شود ره حتی در لفگوها  رالن رشد لقتصاد ، به عنولن متغیرها  برون زل   رار فرینی و غیره یاد می

لقتصاد ، لفگو از  و پی  ها   ور  و تهنوفوژ ، عامل لصلی رشد و ج   لفگو، کیل متغیرها  ب ره

ل ، ب یار فرلتر لز  رولضح ل   ره  رمایه لن انی در نگرش تو عهبنابرلی  پ. بینی می شوند

فیزیهی، بر توفید ملی لثرگذلر خولهد بود و عالوه بر  ن لبعاد لجتماعی،  لندلز پسو گذلر    رمایه

حال با لی  دیدگاه . ن اد ، متأثر خولهد نمودها   فرهنگی، حقوقی و  یا ی رل نیز در چارچوب تحلیل

و رلهارد  تر، لرزیابی تر  زندگی رل بر توفید ملی، پررنگها   تولن نق  بیمه نگر، می جامع

 (.1323راردگر و لحرلر ، )ررد

.  ید می متعدد  لز  ن بعملها   بیمه زندگی در عصر رنونی لز لبزلرها  لقتصاد  بوده و ل تباده

دهد  می ظ ور مانند چی  نشانتحقیقات لنجام گرفته رو  بازلرها  بیمه در رشورها  تو عه یافته و نو 

. تولند به و یله تعدلد  لز متغیرها  لقتصاد  تأثیر پذیرد می ره  طح تقاضا  بیمه در یک لقتصاد

رل ره بدناال تو عه تجار  خود ه تند، در لنتخاب ل   بیمهها   تولند شرر  می برر ی لی  متغیرها

 (2112، 1زلربرگولرد و )بازلرهایی ره باید ولرد  ن شوند یار  دهند

بدی  منظور  .باشد می هد  مقافه حاضر، برر ی تأثیر عولمل لقتصاد  بر تقاضا  بیمه زندگی در لیرلن

زندگی و مطافعات صورت گرفته در لی  حوزه، با ل تباده روش شاهه ها   عالوه بر برر ی نظر  بیمه

موثر بر تقاضا  بیمه زندگی در عصای و مقای ه  ن با روش لقتصاد نجی پانل دیتا، عولمل لقتصاد  

 .رشور لز حیث نوع و میزلن لثر گذلر  هر یک لز  ن ا مورد  زمون قرلر گرفته ل  

بخ   وم، پیشینه . پردلزد پس لز مقدمه فوق در بخ  دوم، به برر ی و تحلیل نظر  بیمه زندگی می 

ها  تحقیق  لرلئه یافته و بخ  پنجم GMDHتحقیق، بخ  چ ارم معرفی لفگوریتم تهاملی و غیرخطی 

 .گردد گیر  و پیشن ادلت لرلئه می در پایان، نتیجه. یابد لختصاص می

                                                                                                                         
1. Ward and Zurbruegg 
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 ادبیات تحقیق. 1

 مبانی نظری 8-1

 -بینی فر یندها  لقتصاد  زمان و پی ها   عدم لطمینان، شاخص بی بدیلی در تشریح پویایی

تاریخی به و یله ها   لطمینان در دورهلی  عدم . لجتماعی، لز لن ان بدو  تا لن ان مدرن بوده ل  

ن ادها  مختلبی مرتبع گشته و در عصرجدید، لز طریق ن اد بیمه،  ازماندهی، لندلزه گیر  و به شهل 

 . منا ای پوش  دلده شده ل  

م  و نیو تو ط ره بوده نالطمینانی شرلیط در گیر تصمیم نظریه لنتظار ، مطلوبی  نظریه

رنندگان در ریه مطلوبی  لنتظار  به لی  موضوع لشاره دلرد ره مصر نظ. شد مطرح مورگن ترن

پذیرند؛ یهی مطلوبی  مورد لنتظار و گیر  در شرلیط نالطمینانی لز دو عامل تأثیر میهنگام تصمیم

ره مطلوبی  لنتظار  برلبر با میانگی  مطلوبی  حاصل لز طور به دیگر  لحتمال مربوط به  ن

ها  حاصل لز هر تصمیم ضربدر لحتمال د بوده و معادل با جمع جار  مطلوبی ها  فرگیر  تصمیم

 (1321 پ ردو   و همهارلن، )وقوع  ن ا ل  

، مدل تقاضا  بیمه عمر بر حدلرثر از  مطلوبی  لنتظار   رپر   (1261)یار  مطابق مطافعات 

ل عمر نامطمه  و تقاضا  بیمه و  در لبتدل در یک مدل پیو ته زمانی، م هله طو. ردخانولر تأرید دل

فرض مدل لو بر لی  ل   ره  رپر   خانولر مطلوبی  لنتظار  طول . برر ی قرلر دلد عمر رل مورد

در مدل یار  م یر ب ینه . رندمی حدلرثر لندلزپس تجمیع فر یند محدودی  به ن ا  رل خود عمر

 وجود و لطمینانی  مده مصر  در حاف  بی د   به مده مصر  در حاف  لطمینان، با م یر ب ینه  بد  

لطمینانی رد فرد با خرید بیمه عمر بیدل وجود لرث لنگیزه وقتی لو عقیده به زیرل ل  ؛ برلبر لرث لنگیزه

 عمر، بیمه وجود در نتیجه. شودمی برلبر رل مدیری  ررده و م یر ب ینه مصر  لو با حاف  لطمینان

 .بردمی بی  لز رل عمر ولط مصر  درباره نالطمینانی

 ترجیحات گرفت  نظر در با رل رنندهمصر  تابع در جاییجابه یار ، مدل ب ط با ،(1232)فوئیس

زل  صورت درون هریک لز لعضا  خانولده، به مطلوبی  تابع پذیر  تبهیک فرض با هم ر و فرزندلن

رننده یعنی ر ی ره بیمه  مصر  دهد تا بحث رل لز دیدگاهلی  فرض به ما لجازه می. د    ورد به

صورت بنابرلی ، فوئیس بحث خود رل بیشتر به. لنتقال دهیم( ولرثی  شخص)شود، به هم ر و فرزندلن  می

طر ،  رپر   خانولر در مد  در لی  تحلیل لزیک. تحلیل تقاضا  فرزندلن برل  بیمه عمر مطرح ررد

دهد ره رند و  ن رل طور  تخصیص میمیزل برل  فرزندلن خود فرلهم  صورت برون خود رل به

لز طر  دیگر فرزندلن، مطلوبی  خود رل با در نظر گرفت  . مطلوبی  لنتظار  فرزندلن و  حدلرثر شود
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رردن مطلوبی  لز طر  فرزندلن  حدلرثر. رنندزل  لنتقافی لز پدر حدلرثر میمحدودی  در مد برون

چون فرزندلن با در مد نامطمهنی ره لز . خانولده باشدممه  ل   شامل خرید بیمه عمر برل   رپر   

 .  ید، مولجه ه تندطول عمر نامطمه   رپر   خانولده به د   می

بیمۀ منا  ، چگونگی نظریۀ لنتخاب در بازلرها   مرتاط با تعیی  حق تری  موضوعات یهی لز رلید 

باشد، شرر  بیمه باید نرخ بیمۀ خود رل در لگر در بازلر بیمه لنتخاب نام اعد وجود دلشته . بیمه ل  

 طحی باالتر لز زیان لنتظار  متو ط جامعه تنظیم رند، زیرل در لی  شرلیط تن ا لفرلد با ری ک باال 

ل  دلرند و زیان لنتظار  پی  رو  شرر  باالتر لز زیان لنتظار  متو ط  تمایل به خرید خدمات بیمه

تر  ن ا  به  بیمۀ پایی  دلرل  مزی  بر بازلر حارم باشد، باید حقوفی لگر لنتخاب . جامعه خولهد بود

ل   حاف  قال تعیی  شود، زیرل در لی  حاف  لفرلد دلرل  ری ک پایی  نیز متقاضی خرید خدمات بیمه

بیمه  بدی  ترتی   گاهی لز نوع نظریۀ لنتخاب در بازلر بیمه نقشی حیاتی در تعیی  حق. ه تند

 (1321لن، عااد  و همهار)دلرد

 نان . نیز چگونگی نظریۀ لنتخاب در بازلرها  بیمۀ عمر رل برر ی رردند، (2112) هدنگرن و ل ترلتم 

گذلرلن، مولرد   گرلن و بیمه در مطافعۀ خود عالوه بر عولملی مانند وجود لطالعات نامتقارن میان بیمه

محققان به لی  نتیجه . لند فتهگریز  و  طح ری ک رل هم در نظر گر مانند لرتااط منبی بی  ری ک

ر یدند ره م هلۀ رال یک لنتخاب نام اعد در بازلرها  بیمۀ عمر وجود ندلشته و بازلر، تح  ت لط 

 .ل   1یا لنتخاب م اعدنیروها  لنتخاب دلرل  مزی  

 اهمیت بیمه زندگی .1-1

رند و برل  دورلن  معینی رل رار میها   هر لن انی  ال. بینی دلرد زندگی لن ان معموالً روند  قابل پی 

ها  زمان لشتغال، زندگی خود  شود و لز محل لندوخته  پس بازنش ته می. رند لندلز می بازنش تگی پس

مشهل لی  جا ل   ره ممه  . یابد گذرلند و در ن ای  در دوره ر وف  زندگی لو پایان می رل می

باشد تا زندگی ر انی رل ره دو تشان دلرد، ل  ، یک شخص در جولنی بمیرد و زمان رافی ندلشته 

لش قال لز  لما لندوخته بازنش تگی. همچنی  ممه  ل   یک فرد عمر طوالنی دلشته باشد. تأمی  رند

هد  بیمه زندگی رفع بخشی لز . هر دو حاف  فوق برل  لرثر لفرلد ناخوشایند ل  . مرگ  تمام شود

تولند خیال فرد رل لز باب   لگر چه بیمه زندگی نمی. ل   ها  ناشی لز هر یک لز لی  دو حاف نگرلنی

تولند زندگی  دهد ره می مرگ زود هنگام رامالً رلح  نماید، لما حدلقل به فرد لی   رلم  خاطر رل می

رنند برل  دورلن  ها  بیمه زندگی به مردم رمک می همچنی  شرر . بازماندگان خود رل تأمی  نماید

                                                                                                                         
1. Propitious 
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میشهی  و بیهینز، )لز رنند تا لز محل  ن، رل دورلن زندگی خود رل تأمی  رنندلند بازنش تگی خود پس

1321) 

مطافعه روند رشد بیمه به طور عام و بیمه زندگی به طور خاص طی دهه گذشته بیانگر نق  روز لفزون 

چنان ره رنبرلنس . بیمه زندگی در لقتصاد خانولر در رشورها  تو عه یافته و در حال تو عه ل  

لعالم نمود ره بازلر منا   بیمه، یهی  1264تجارت و تو عه  ازمان ملل در جل ه لوفیه خود در  ال 

بیمه زندگی در ج ان رنونی یهی لز لبزلرها  م م لقتصاد  بوده . لز فولزم ضرور  رشد لقتصاد  ل  

بیمه ها   دوقهمچنی  صن(. 1323م دو  و همهارلن، )  ید می عمل متعدد  لز  ن بهها   و ل تباده

ها   بیمه زندگی به عنولن قط ها   عظیم بوده به طور  ره شرر  گذلر   رمایهزندگی یک مناع 

 (.1321م ر رل، رجایان، ) شوند می در ج ان مح وب گذلر   رمایه

متوفیان صنع  بیمه در لیرلن، لفزلی    م بیمه زندگی در  اد خانولر و به ها   یهی لز م متری  دغدغه

بنابرلی  لهمی  تو عه . ن رشد   م و ضری  نبوک  ن دررل پرتبو  بیمه و لقتصاد رشور می باشدتاع  

لول، لز بعد لقتصاد  ره در رشد شاخص مافی صنع  . بیمه زندگی لز دو جناه قابل تأمل و توجه ل  

شارر  بیمه بیمه متجلی می گردد و دوم، لز دیدگاه ن اد  ره درتو عه بازلر بیمه، لز طریق لفزلی  م

بنابرلی  . ، تالور می یابد1گذلرلن و بیمه گرلن در بازلر ماادفه ل  بیمه زندگی ناشی لز رشد ب ره مشترک

متعدد  لز ها   بیمه زندگی رل می تولن لز منظر یک پدیده لن انی مورد برر ی قرلر دلد ره جناه

د ره به طریق لوفی، وجوه شناختی  ن رفتارها، رن  ها، ن ادها و  ایرپارلمترها  لثرگذلر رل دربردلر

یابی، تایی ، تحلیل و  شنا ی متنا   با موضوع خاص خود ریشه باید مترت  بر نوعی جامعی  و روش

 ( 1323راردگر و لحرلر ، . )در ن ای  لرلئه رله حل گردد

ه حاصل فناور  پیشرفت. لنگیز  در تمام لبعاد ل  ها  شگب ج ان رنونی شاهد تحوالت و دگرگونی

تر نموده و و  رل در معرض خطرها  متعدد  لز قایل ها محیط لطرل  لن ان رل پیچیده لز لی  دگرگونی

ها، صدمه بدنی در محیط رار، لزرارلفتادگی و ناتولنی و مرگ قرلر دلده  لز د   دلدن لمولل و دلرلیی

عنولن مؤثرتری  و گذلر  به برل  راه  لثرلت ناگولر ناشی لز لی  حولدث، بیمه عمر و  رمایه. ل  

ها  عمر و در حال حاضر نظام بیمه. رندتری  لبزلر در ب یار  لز رشورها  ج ان عمل میمقاول

ها  برقرلر  عدلف  لجتماعی و راه  فقر در جامعه باشد عنولن یهی لز لهرمتولند بهگذلر  می رمایه

فقر و باال بردن  طح رفاه لجتماعی در جامعه و لز دو طریق م تقیم و غیرم تقیم در ج   راه  حجم 

تری  نماید ره ملموسها لیبا میتری  نق  خود رل در تأمی  و تضمی   تیه خانولده م م بیمه. عمل نماید

                                                                                                                         
1- Mutual Gain 
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یافته در پناه بیمه عمر به موقعی  مطلوبی لزفحاظ خطرها  لمروزه مردم رشورها  تو عه. جناه  ن ل  

و مشهالت لقتصاد  ناشی لز  ن، همچنی  مشهالت ناشی لز پیر  و  ومیر  رپر   خانولده مرگ

در لی  رشورها بیمه عمر   م زیاد  لز در مد جامعه رل به خود لختصاص . لندر وف  لفرلد، ر یده

شود، خدمات متعدد  رل به لفرلد جامعه لرلئه و با ل تباده لز منابع مافی عظیمی ره حاصل می دلده

ها  لجاار  ها  لختیار ، لز م هوفی  بیمهعنولن بیمه گذلر  بهها  عمر و  رمایهمهتو عه بی. دهد می

لفتادگی و غیره رل به  رار ها  م تمر  و لزها  مربوط به هزینهراهد و بخشی لز تأمی دوف  نیز می

 (1321 پ ر دو   و همهارلن، ) نماید ها  بیمه ولگذلر میخود لفرلد جامعه و شرر 

 اضای بیمه زندگیتق. 1-9

عولمل متعدد  بر صنع  بیمه و رشد و گ ترش  ن تأثیرگذلر ل   ره مطافعه و شناخ  فرلگیر درباره 

 ن ا و لقدلم در زمینه رفع و یا رنترل لثرلت منبی هر یک می تولند به نوبه خود در پیشرف  لی  بازلر 

لز م متری  لی  عولمل حضور برخی . باشد زندگی تأثیر ب زلیی دلشتهها   بافقوه؛ به ویژه در بخ  بیمه

 .لز متغیرها  لقتصاد ؛ مانند تورم و یا ررود طوالنی مدت در لقتصاد یک رشور ل  

بیمه زندگی راالیی ل   ره باید تقاضا  بافبعل خرید : درباره عولمل تقاضا  بیمه عمر می تولن گب 

تقاضا  بافبعل رل فرلهم ررده و برخی دیگر  برخی عولمل لمهان خرید و.  ن وجود دلشته باشد  درباره

برل  مثال، لفزلی  در  مد راه  تورم و لبعاد خانولر، تقاضا  بیمه زندگی رل . مانع لز  ن می شوند

لفاته در بیشتر رشورها  در حال تو عه؛ مانند لیرلن با لی  ره لبعاد خانولر زیاد ل  ، . لفزلی  می دهد

حتی لبعاد خانولر . متعدد دیگر  تقاضا برل  بیمه زندگی چشمگیر نی   عولملگذلر   وفی به  ا  لثر

 (.1324م دو ، ) لثر معهوس بر تقاضا  بیمه   زندگی دلرد

لز طریق لفزلی  )صورت م تقیم  عمر رل به ب اود ریبی  شاخص حهمرلنی؛ تقاضا  بیمهلز دیگر  و، 

جرل  قرلردلدها و ر   بازدهی لز   عمر به صنع  بیمه، ضمان  ل لطمینان متقاضیان بیمه

در . دهدلفزلی  می(   لقتصاد  لز طریق رشد و تو عه)و غیرم تقیم ( گذلر  در لی  بخ   رمایه

غیاب ن ادها  حارمیتی منا  ، عدم لطمینان و عدم شبافی  باالتر ل   و لی  عدم لعتماد عمومی به 

، در 1ویلیام ون. شود  عمر می بیمه  عمر، باعث محدودی  تقاضا برل  محصوالت  بخ  بیمه

طور  رند ره ن ادها به  ماادفه بیان می چارچوب لقتصاد ن ادگرلیی جدید و بر ل اس تهور  هزینه

  عمر،  لند و در بازلرها  رقابتی بیمهها  معامالتی طرلحی شده مشخص برل  راه  هزینه

رند ره و  بیان می. دهند؛ باقی نخولهند ماندها  معامالتی رل راه  ها  بیمه ره نتولنند هزینه شرر 

                                                                                                                         
1. Wiliamson 
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ل  لطمینان حاصل ررد و لی   تولن لز لجرل  قولنی  بیمهدر صورت وجود  اختار حارمیتی منا  ، می

 پ ردو   و لبرلهیم )شود   عمر می  قرلردلدها  بیمه   ماادفه و تو عه لمر منجر به راه  هزینه

 (1322ن  ، 

 زندگی در ایران های  توسعه بیمهموانع پیش روی . 1-1

زندگی با رویهردها  مختل  ها   بر ل اس مطافعات گوناگونی ره در زمینه شنا ایی مولنع تو عه بیمه

 (.1321رشنولد ، ) :در رشور صورت گرفته ل  ، م متری  مولنع به چ ار عامل زیر تق یم می شود

 عوامل اقتصادی . 8-1-1

 باال بودن نرخ تورم -

 ی  بودن در مد  رلنهپای -

 لقتصاد  در رشورها   عدم ثاب   یا   -

 یا لبعاد خانولده بار تهبل باال -

  رمایه گذلر ها   زندگی  نتی با  ایر فعافی ها   قابل رقاب  ناودن بیمه -

وجود تورم پایدلر در لقتصاد لیرلن منجر به راه  لرزش  رمایه بیمه گردیده و قدرت خرید  ن رل 

 (.1321م دو ، ) ازد و فذل قرلردلدها  بلندمدت بیمه زندگی رل متزفزل و نال تولر می راهد می

زیرل قدرت خرید  رمایه . تورم لز علل لقتصاد موثر بر راه  مقاوفی  قرلردلدها  بیمه زندگی ل  

شاید میلیون تومانی  41یک  رمایه بیمه زندگی  ،به عنولن مثال. دهد بیمه زندگی رل به شدت راه  می

برل  یک قرلردلد بیمه زندگی در حال حاضر مقاوفی  دلشته باشد، وفی با وجود تورم باال لی  رقم برل  

 ال  ینده قدرت خرید پایینی خولهد دلش  برل  مقابله با لی  مشهل رله رارها  متباوتی لندیشیده  21

طور همزمان با متو ط نرخ تورم  بیمه و  رمایه بیمه به شده ل   ره لز  ن جمله می تولن به لفزلی  حق

و همچنی  ل تباده لز فلزلت قیمتی چون طال و یا نقره و یا یک لرز قدرتمند خارجی چون دالر در 

 . لشاره شده ل  ها  ژوه  ب یار  لز پ

 نامه بر ح   طال  صدور بیمه -

: می تولن گب لند  در  بعضی لز رشورها  رمایه بیمه و همچنی  حق بیمه رل بر ح   طال معی  ررده

به دفیل راه  لرزش پول ملی باشد صدور بیمه نامه برح   لرزش طال حمای  ها  لگر لفزلی  قیم 

تولن به لی  رله  گذشته نمیها   گذلرلن خولهد بود وفی با نو انات قیم  طال در  ال خوب برل  بیمه

 (.1321م دو ، ) رار به صورت رامل لطمینان ررد
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 ی با  رمایه صعود  فروش بیمه زندگ -

بیمه با فرض لینهه در طول قرلردلد بیمه درصد ثابتی لز نرخ تورم وجود دلرد متع د ها   شرر 

شوند ره بدون لینهه حق بیمه   دریافتی لز مشتریان خود رل به تدریج لضافه رنند  رمایه بیمه رل به  می

لفاته بیمه گرلن باید در به رارگیر  لی  . زندگی لفزلی  دهندها   طور منظم بر ل اس شاخص هزینه

روش لحتیاط رنند، زیرل لگر ولقعاً در طول مدت بیمه نرخ تورم رمتر لز نرخ در نظر گرفته شده باشد، 

بیمه گر با گذش  زمان دچار مشهل مافی خولهد شد و حتی ممه  ل   در حاف  بر عهس نرخ تورم 

لی  صورت روش به رار گرفته شده بی فایده خولهد بود، ولقعی لز نرخ تورم مبروض بیشتر شود ره در 

ها  بیمه در حال لجرل ل   و تولن ته تا حد  رغا   تا حدود  لی  طرح در رشور ما تو ط شرر 

 (.1321م دو ، )لفرلد رل برل  خرید بیمه زندگی بیشتر رند

 مشارر  بیمه گذلر در منافع حاصل لز  رمایه گذلرها  شرر  بیمه  -

مقابله با تورم شرر  دلدن بیمه شدگان در  ود حاصل ها   ز منا   تری  و معمول تری  روشیهی ل

جمع شده صورت می گیرد ها   هایی ل   ره تو ط شرر  بیمه بر رو  حق بیمهگذلر   لز  رمایه

ره لی  روش تقریاا در تمام رشورها  دنیا متدلول ل   و حتی در برخی لز رشورها لی  مشارر  

برل  . متنوع مشارر  لجاار  نیز می باشدها   برل  لی  منظور می تولن  ی تم. نیز می باشد لجاار 

 : متنوع مشارر  در منافع زیر رل پیشن اد رردها   لی  منظور می تولن  ی تم

 .شدگان تخصیص دلده شود به بیمهگذلر   درصد  لز منافع حاصل لز  رمایه( لف 

 .ل اس حق بیمه  رمایه بیمه و کخیره ریاضی باشد مانا  مختل  تق یم منافع بر( ب

بعد ها   مجدد منافع برل  دورهگذلر   متباوت پردلخ  منافع مثل پردلخ  نقد   رمایهها   شیوه( ج

 .شدگان صورت گیرد  ال بعد برل  بیمهها   و لضافه شدن بر  رمایه بیمه و تقلیل حق بیمه

یعنی ق م  عمده منافع بد    مده لز . یهی ل  ها  در حاف  رلی ل اس رار تمام لی  روش

گذلرلن  و مزی  حاصل شده لز رم شدن میزلن مرگ و میر برل  جارلن تورم به بیمهگذلر    رمایه

شود و بیمه گر نیز  ود خود رل تر  شود و هر قدر تورم بیشتر باشد، لی   ود نیز باید لضافه بازگردلنده می

 گذلرد رنار میگذلر   مندلن و مدیری  و منبع  شرر  لز لی   رمایهحقوق رارها  برل  تامی  هزینه

 (.1321 ل لحمد ، )
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 تأثیر سطح درآمد بر بیمه زندگی .1-1-1
بی   طح در مد و . باشد  طح پایی  در مد می ،عامل دیگر  ره با مورد قالی نیز در لرتااط ل  

قدرت خرید و محدودی  در مد مانع  راه . تقاضا برل  بیمه زندگی رلبطه م تقیمی وجود دلرد

لضافی رل به ها   رنند و بودجه مردم در وهله لول نیازها  ضرور  خود رل تأمی  می. شود خرید بیمه می

دهد ره رش  در مد   یک تحقیق نشان می. دهند لندلز رردن لختصاص می و پسها   ایر هزینه

فذل با توجه به رش  در مد   رلنه، بیمه . باشد می 1،11ن ا  به در مد  رلنه  زندگی رلنه بیمه 

به شدت  زندگیزندگی لز نظر لقتصاد  یک راال  فورس ل   و با لفزلی  در مد   م حق بیمه 

بیمه زندگی به در مد  رلنه ولب ته ل   و به دناال لفزلی  : یابد ره لی  نتیجه رل در پی دلرد لفزلی  می

 (. 1321م دو ، )شود بیشتر می ل تقاال لز بیمه زندگی نیز ،در مد

طاق فرضیه چرخه زندگی  ندو و مودگلیانی لفرلد فعافی  رار  خود رل با در مد پایی  شروع می رنند 

و در مد  ن ا تا قال لز بازنش تگی به حدأرثر می ر د و ل ا اً بعد لز بازنش تگی با راه  در مد 

تر در زمان  عدم تنزیل به مطلوبی  پایی  لشخاص برل  مقابله با راه  در مد و. مولجه ه تند

بنابرلی ، تقاضا  بیمه .   ندلرندلندلز پسرار  خود ن اتی لز در مدشان رل ها   بازنش تگی، در  ال

تر  دلرند، وفی  لما لفرلد م   لگر چه در مد پایی . زندگی لز  و  لفرلد جولن می تولند باالتر باشد

، 1فی) ه  ل   نیاز رمتر  به خرید بیمه زندگی دلشته باشندبیشتر  دلرند، ممها   چون دلرلیی

2111.) 

بی   طح در مد و . باشد  طح پایی  در مد می ،عامل دیگر  ره با مورد قالی نیز در لرتااط ل  

راه  قدرت خرید و محدودی  در مد مانع . م تقیمی وجود دلرد زندگی رلبطه تقاضا برل  بیمه

لضافی رل به ها   رنند و بودجه در وهله لول نیازها  ضرور  خود رل تأمی  میمردم . شود خرید بیمه می

دهد ره رش  در مد   یک تحقیق نشان می. دهند رردن لختصاص می لندلز پسو ها   ایر هزینه

فذل با توجه به رش  در مد   رلنه، بیمه . اشدب می 1،11ن ا  به در مد  رلنه  زندگی رلنه بیمه 

به شدت  زندگیتصاد  یک راال  فورس ل   و با لفزلی  در مد   م حق بیمه زندگی لز نظر لق

بیمه زندگی به در مد  رلنه ولب ته ل   و به دناال لفزلی  : یابد ره لی  نتیجه رل در پی دلرد لفزلی  می

 (.1321م دو ، )شود در مد ل تقاال لز بیمه زندگی نیز بیشتر می

                                                                                                                         
1. Li 
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 بر تقاضای بیمه زندگیگذاری  ههای دیگر سرمای تأثیر روش .1-1-9

 :ه تند دلرند متنوع و به شرح زیر گذلرلنی ره در بازلرها  معامله لورلق ب ادلر وجود  رمایه

لقدلم به خرید یا فروش  گذلر   رمایهلنتباع لز  گروهی ه تند ره بیشتر به لمید: یلشخاص حقیق (1

لی  لفرلد زیاد باشد، ممه  ل   هد  دیگر  در برخی مولرد، وقتی  رمایه . رنند می لورلق ب ادلر

 .شرر  لز طریق خرید درصد باالیی لز   ام  ن شرر  نیز دناال شود همچون بد   گرفت  رنترل

 لی  لشخاص ره معموالً به دفیل و ع  عمل و حجم منابع مافی، تأثیر ب زلیی در :یلشخاص حقوق (2

 .ر ه تند ن ا به شرح زیبازلر  رمایه دلرند، متنوع و برخی لز م متری  

ل  ، ر    لول ره بیشتر رلیج. شوند می مؤ  اتی ه تند ره معموالً به دو دفیل ولرد بازلر :ها بانک -

معموالً تابع شرلیط خاصی ل    بازده لز وجوهی ل   ره به شهل  پرده نزد  نان قرلر دلرد و دوم، ره

لز طریق ها  در لی  نق  بانک. لورلق ب ادلر برل لیجاد و حبظ بازلر   یال و نقدینه : عاارت ل   لز

برل   ن ا عدم تعادل وجود دلرد، نق  متعادل رردن بازلر رل  عرضه یا تقاضا  لورلق ب ادلر هنگامی ره

   .رنند می لیبا

معموالً  جریان ورود  ره .ه تند بیمه با دو د ته جریان وجوه مولجهها   شرر : بیمهها   شرر  -

جریان خروجی ره  گردد و می ها  وصوفی باب  موضوعات بیمه لشخاص و غیرلشخاص بیمه شامل حق

برل  لینهه بی  لی  دو .  لندلز زندگی لفرلد و نظایر  ن ل  پردلختی، پسها   عمدتاً شامل خ ارت

لز وجوه خود ل   رنند بخ  عمده می  عی بیمه معموالًها   جریان تعادفی مطلوب برقرلر شود، شرر 

. باشد می برل  لی  قایل شرر  ها، بازلر لورلق ب ادلر یهی لز بازلرها  جذلب. رنند گذلر   رمایه رل

 .ددلرن فحاظ حجم قابل توجه منابع مافی، تأثیر ب زلیی در لی  بازلر بیمه معموالً بهها   شرر 

 مولجه وجوهبیمه با دو د ته جریان ها   لی  مؤ  ات نیز مانند شرر : یبازنش تگها   صندوق -

جریان خروجی  مربوط به ر ور بازنش تگی لفرلد ره غافااً در مقای ه باها   یک د ته وصوفی .نده ت

معموالً رقم قابل  مربوط به حقوق بازنش تگی رهها   وجوه، رقم رمی ل   و د ته دوم پردلخ 

ی  دو جریان تعادل بی  ل بازنش تگی برل  لیجادها   صندوق (.جریان خروجی) باشد می توج ی

تقوی  جریان ورود  به لشهال  ورود  و خروجی، وجوه در د ترس خود رل برل  ر   بازده و

 تری   ن ا لورلق ب ادلر یهی لز رلیج در لنولع گذلر   رمایهرنند ره  می گذلر   رمایهمختل  

 .دلرندتوجه مافی، تأثیر ب زلیی در بازلر  لی  مؤ  ات نیز به دفیل منابع قابل. باشند می

مؤ  اتی ه تند ره لز طریق فروش   م و  گذلر   رمایهها   شرر : گذلر   رمایهها   شرر  -

ده و  ن ا رل در   ام نمو ور   لندلز رنندگان و لفرلد رل جمع منابع مافی پس برخی مولرد، لورلق قرضه،
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با  لی  ل   ره لفرلد،لهمی  لی  مؤ  ات در . رنند می گذلر   رمایهها  قرضه  ایر شرر  و لورلق

لما لی   ،رنند گذلر   رمایهلندلز لندک خود، شاید به رلحتی نتولنند در لولق ب ادلر مورد نظر خود  پس

و معموالً  گذلر   رمایهمتنوع  قایل شرر  ها، با یک را ه رردن وجوه،  ن ا رل در لورلق ب ادلر

 .درنن می بیشتر لز لی  مجموعه عایدل   بازده

هایی ه تند ره   ام یک یا چند  دلرنده، شرر  مادر یاها   شرر : ردلرنده یا مادها   شرر  -

الزم . در ج   تحقق یک هد  مشترک در د   دلرند شرر  فرعی رل به منظور ر   رنترل  ن ا

ره هایی     برل  شرر ل ناوده و حتی ممه  درصد 11فزوماً  به کرر ل   ره   ام رنترل رننده

لز  نجا ره در بازلر . باشد درصد 11پرلرنده شده، لی  میزلن حتی رمتر لز ل   به طور گ ترده  ام  ن ا 

 بهها  فذل لی  شرر  .دهد می ب ادلر، بخاطر معامالت م تمر   ام، تغییرلت مافهیتی رخ بورس لورلق

 .دیابن می منظور حبظ موقعی  رنترفی خود دلئماً در بازلر حضور

نق   مافی ه تند ره بی  خریدلرلن و فروشندگان لورلق ب ادلر،ها   ول طه:  رارگزلرها   شرر  -

 21لجازه دلده تا میزلن  به  ن اها  در لیرلن، ل ا نامه لی  شرر . ت  یل رننده ماادفه رل بر ع ده دلرند

نهند، برل  خود خرید و فروش  حجم معامالت، مشروط بر لینهه لز میزلن  رمایه  ن ا تجاوز درصد

 .رنند

وجوه مازلد خود رل ج   ر   بازده در لورلق ب ادلر ها  عموالً شرر م: ی ایر لشخاص حقوق -

یا تمام  ن، (   ام عاد  یا ممتاز)لوقات نیز خرید بخشی لز لورلق ب ادلر بعضی. رنند می گذلر   رمایه

رارگزلر، ) دباش می شرر  مورد نظر در رل تا  لهدل  رقابتی شرر  لصلی جذب یا لدغام به لمید

1321.) 

 پیشینه تحقیق .9

 تحقیقات داخلی  .8-9

، عولمل موثر بر گ ترش بیمه زندگی رشور رل برر ی رردند و جامعه  مار  (1321)م دو  و ماجد

در لی  رل تا به صورت تصادفی و لز دلخل .  ن  ه ل تان ت رلن، مازندرلن و  کربایجان شرقی بود

برل  برر ی عولمل موثر، متغیرها  مربوط به لی  عولمل به دو . گزیده شدل   یاد شده نمونهها   خوشه

شاخص با پر شنامه  13لجتماعی و رولنشناختی تق یم و لطالعات  ن به و یله  -گروه لصلی لقتصاد 

  زندگی  دهد ره، تقاضا  بیمه می بر مانا  لطالعات گرد ور  شده نتایج نشان. گرد ور  شده ل  

  پردلختی، لنتظارلت  بیمه منبی با متغیرها   الم  لنتظار  فرد، حقل   ل ، رلبطه ات نمونهطاق لطالع

گریز ، لرزیابی فرد لز  الم  رولنی خود، تمایل به لبرلز لعتقادلت فرد   تورمی مثا ، درجه ری ک
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ب اود لوضاع در جمع و در مد دلرد و متغیرها  لعتقاد به لرث گذلشت ، خوشاینی لقتصاد ، لعتقاد به 

لقتصاد ملی در ینده،    فرد، لشتغال هم ر و میزلن مطافعه   لفرلد رو  تقاضا  فرد برل  بیمه زندگی 

در رنار عولمل گبته شده نهته   جال توجه لی  ل   ره لفرلد برل  خرید بیمه   . تاثیر مثا  دلرد

مه   زندگی لز  و  دو تان و یا ها  بیمه نی تند و بیشتر معرفی بی زندگی متاثر لز تالیغات شرر 

نهته   دوم مربوط به نوع شغل لفرلد ل   .  شنایان در خرید بیمه   زندگی لز  و  لیشان تاثیر دلرد

ره شاغلی  بخ  دوفتی تمایل بیشتر  ن ا  به شاغلی  بخ  خصوصی برل  خرید بیمه   زندگی 

 .دلرند

 1333)ها   تقاضا  بیمۀ عمر در لیرلن، طی  ال برر ی عولمل مؤثر بر، به (1321)عاا ی و درخشیده 

عولمل مؤثر بر تقاضا  بیمۀ عمر در لیرلن تابعی لز در مد  رلنۀ ولقعی، نرخ . پردلختند( 1313 -

 مده، متغیرها  در مد  د   برل اس نتایج به. ل   شده ، نرخ تورم و نرخ با ولد  درنظرگرفتهلندلز پس

متغیر نرخ تورم با تقاضا  بیمۀ . دلر و مثاتی دلرند تقاضا  بیمۀ عمر رلبطه معنیلندلز با   رلنه و نرخ پس

دلر  وجود  لما بی  متغیر نرخ با ولد  و تقاضا  بیمۀ عمر رلبطه معنی. دلر و منبی دلرد عمر رلبطه معنی

 .ندلرد

: تایج نشان دلد رهن .لنجام دلدند میدلنی برر ی ، تقاضا  بیمه زندگی رل با(1321)لحمد  و  لطانی  ل

 گاهی عمومی، تحصیالت و جن ی  رل عمده تری  عولمل موثر بر تقاضا  تورم،  طح در مد،  میزلن

 .باشد می بیمه زندگی

زندگی در رشورها  در حال تو عه رل مورد برر ی قرلر دلده و ها   ، وضع بازلر بیمه(1322)خرمی

روش تجزیه و تحلیل لیشان . ورها کرر ررده ل  زندگی رل در لی  رشها   عولمل موثر بر رشد بیمه

 .باشد می عمدتا مقای ه رشورها با ل تباده لز  مار و نمودلرها

زندگی در رشور رل به پنج د تۀ رلی عولمل  اختار ، ها   ، دالیل عدم رشد بیمه(1322)م دو 

بیمه و علل   ها عولمل لقتصاد ، عولمل فرهنگی و  موزشی و لجتماعی، عولمل مربوط به شرر 

در بخ  عولمل لقتصاد  به برخی لز عولملی ره  ر . تق یم می رندگذلر   مربوط به دوف  و  یا  

تورم بیهار  و فقر، : لزلند  رله تو عه بیمه زندگی رشور قرلر دلرد می پردلزد ره لی  عولمل عاارت

 . طح پایی  در  مد، بار تهبل، قابل رقاب  ناودن

 طح در مد  رلنه، تورم،  طح تو عه )برر ی تاثیر عولمل لقتصاد  ، به (1323) ل ماعیلی و همهارلن

و عولمل ن اد  ( ن ا  ولب تگی لفرلد،  طح تحصیالت و ش رنشینی)، عولمل جمعیتی (مافی و بیهار 

بر تقاضا  بیمه عمر در لیرلن و رشورها  درحال ( ثاات  یا ی، حارمی  قانون و لثربخشی دوف )
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. پردلختند( مقطعیها   دلده)با ل تباده لز روش پنل دیتا  2111-2112  ج ان طی دوره تو عه منتخ

تحقیق نشان می دهد ره  طح در مد  رلنه،  طح تو عه مافی، حارمی  قانون،  طح ها   یافته

تحصیالت و ش رنشینی لز جمله عولملی ه تند ره تاثیر مثاتی بر تقاضا  بیمه عمر در رشورها  مورد 

متغیرها  تورم، بیهار  و لثربخشی دوف ، رلبطه معهو ی با تقاضا  بیمه عمر دلرند و . ه دلرندمطافع

دو متغیر ن ا  ولب تگی لفرلد و ثاات  یا ی، رلبطه معنادلر  با تقاضا  بیمه عمر در رشورها  مورد 

 .مطافعه ندلرند

برل  . ندگی پردلخ ، به تحقیقی تهوریک برل  ل تخرلج منحنی تقاضا  بیمه ز(1323)م دو 

ل تخرلج م یر ب ینه تقاضا  بیمه زندگی، تولبع مطلوبی  لنتظار  ناشی لز مصر  بیمه گذلر  ره 

دهد، ن ا  به قید فر یند لنااش  ثروت  می بخشی لز در مد خود رل به تقاضا  بیمه زندگی لختصاص

 پس به رمک تولبع مطلوبی  با ری ک پذیر  ن ای ثاب ،  .لند در دو حاف  تصادفی و معی  ب ینه شده

منحنی تقاضا  بیمه زندگی ل تخرلج و در مرحله بعد  ثار عولمل موثر بر تقاضا  بیمه زندگی به 

 ربار، ها   دهد ره، عولملی چون هزینه می نتایج تحقیق نشان. صورت تهوریک برر ی شده ل  

در حافی ره لثر درجه ری ک . لن تقاضا  بیمه زندگی دلرندلحتمال حیات و ثروت، لثر منبی بر میز

 .گریز  و لحتمال مرگ، بر میزلن تقاضا  بیمه زندگی مثا  ل  

 ر  زمانی لیرلن ماتنی بر ها   ، تابع تقاضا  بیمه زندگی با ل تباده لز دلده(1324)م ر رل و رجایان

رننده نب  با در مد متو ط بر ورد و  ها  پانل برل  رشورها  صادر و همچنی  دلده ARDLرویهرد 

زندگی ها   مطابق نتایج حاصله عمده تری  عولمل تعیی  رننده تقاضا  بیمه. نتایج حاصله مقای ه شدند

همچنی  در مد، لحتمال مرگ  رپر   خانولده . در لیرلن، در مد، میزلن تحصیالت و بار تهبل ل  

زندگی در رشورها  نب  خیز با در مد ها   بیمه و تحصیالت لز م متری  عولمل موثر بر تقاضا 

دهد لی  محصول در  می در مد  تابع تقاضا  بیمه زندگی نشانها   رش . باشند می متو ط

در ولقع لفزلی  در مد نق  . رشورها  نب  خیز با در مد متو ط فورس و در لیرلن ضرور  ل  

رشورها  صادررننده نب  ن ا  به لیرلن  زندگی در  ایرها   ل ا ی تر  در گ ترش و تحوالت بیمه

فنی و ن اد  به ویژه در بخ  عرضه، لهمی  ها   دهند ره ظرفی  می نتایج حاصله نشان. دلشته ل  

 .لند دلشته( مطابق لفگوها  ل تاندلرد)بیشتر  در تو عه بیمه زندگی لی  رشورها ن ا  به عولمل تقاضا

در  لندلز پسبرر ی عولمل مؤثر بر تقاضا  بیمه عمر و ، به (1324) عااس نژلد متانهالئی ،معماریان

متغیرها  جن ی ،   ، شغل، تحصیالت، در مد،  رمایه و بیمار   پردلختند رهشرر  بیمه مل  

بر ل اس نتایج بد    مده، . فته شدردرنظرگ لندلز پسبعنولن عولمل لثرگذلر بر تقاضا  بیمه عمر و 

https://www.civilica.com/Person-808=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/Person-808=%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86.html
https://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=%D9%85%D9%84%D9%88%DA%A9&queryWr=%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3+%D9%86%DA%98%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D8%AA%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%A6%DB%8C&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
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رلبطه معنادلر و مثا  و متغیر تحصیالت  لندلز پسمتغیرها   رمایه و بیمار  با تقاضا  بیمه عمر و 

لما بی  متغیرها    ، در مد، شغل و جن ی  با تقاضا  بیمه عمر و . منبی دلرد رلبطه معنادلر و

 .، رلبطه معنادلر  مشاهده نگردیدلندلز پس

عمر و )زمان متغیرها  رالن لقتصاد  بر تقاضا  بیمه زندگی  لثر هم، (1321) پ ردو   و همهارلن 

مل شاخص رفاه لجتماعی، شاخص رفاه ها  رفاهی شاو نیز لثر لی  تقاضا بر شاخص( گذلر  رمایه

و برل  لی   رل برر ی رردند  موزشی و شاخص رفاه فیزیهی، مطافعه مورد  شرر  بیمه پار یان

 1324تا  1321ل تان رشور لیرلن در دوره زمانی  31زمان ا پانلی، برل   منظور، لز روش معادالت هم

ی  نرخ بیمه و نرخ تورم لنتظار  با تقاضا  بیمه نتایج حاصل لز تخمی  مدل نشان دلد ره ب. ل تباده شد

ل  معهوس و معنادلر؛ بی  در مد  رلنه لفرلد،  طح تحصیالت و بار تهبل گذلر  رلبطهعمر و  رمایه

ل  م تقیم و معنادلر؛ بی  تقاضا  بیمه عمر و گذلر  رلبطهها با تقاضا  بیمه عمر و  رمایهخانولده

ل  م تقیم و معنادلر؛ و بی  تقاضا  بیمه عمر ی و  طح  موزشی رفاه رلبطهگذلر  با  طح فیزیه رمایه

ها  لی   یافته. لنتظار یاف  شد ل  معهوس و قابلگذلر  با  طح نابرلبر  توزیع در مد رلبطهو  رمایه

 .گیر  حائز لهمی  باشد ها  بیمه به هنگام تصمیم تولند برل  مدیرلن شرر  پژوه  می

، تالش شده ل   تا تقاضا برل  بیمه زندگی با توجه به متغیرها  لقتصاد رالن (1321)در تحقیق عزیز 

تو عه مافی، )به بیان دیگر در لی  مطافعه رلبطه میان متغیرها  رالن لقتصاد  و جمعیتی. برر ی شود

ی در لیرلن در مد، تورم، نرخ ب ره، قیم ، بازده بازلر   ام و لمید به زندگی، با تقاضا برل  بیمه زندگ

بلندمدت، قیم  بیمه، در مد، بازده   ام ها   دهد ره نرخ  پرده می تحقیق نشانها   یافته. برر ی شد

 بورس لورلق ب ادلر و لمید به زندگی لز جمله م متری  عولمل موثر بر تقاضا برل  بیمه زندگی در لیرلن

لی  یافته . تقاضا برل  بیمه زندگی دلرد در لی  رل تا قیم  بیمه رلبطه معهوس قو  و م می با. باشد می

قیم  گذلر  ها   تولن ل ترلتژ  می راربرد ب یار زیاد  برل   یا تگذلر  دلرد؛ زیرل ره لز لی  نتیجه

 .برل  بیمه زندگی رل تنظیم ررد

یک چارچوب نظر  رل برل  یافت  نظریۀ لنتخاب حارم بر بازلر بیمه ، (1321)عااد  و همهارلن 

منا   و تو عۀ هرچه  بیمه حقلی  موضوع یهی لز م متری  موضوعات مرتاط با تعیی  . دلدندپیشن اد 

به لی  منظور، لبتدل لز طریق حدلرثر از  مطلوبی ، تابع . بیشتر صنع  بیمه در لقتصاد رشورها  

بیمه به بافقوۀ شرر  ها   برل  یک فرد نوعی ل تخرلج شد؛  پس مشتر  لندلز پستقاضا  بیمۀ عمر و 

 بند  شدند و تولبع تقاضا برل  لی  گروه ا با ل تباده لز شایه ری ک و پرری ک تق یم دو گروه رم

رردن م هلۀ ورود و خروج لفرلد  گرفته با فحاظ  از  صورت مدل.  از  عدد  به د    مده ل  
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به صورت  لندلز پس بیمۀ   تانه،  ا  به وجود  مدن تولبع تقاضا  بیمۀ عمر و لز بازلر به و یلۀ حق

مختل  مشتریان، نوع نظریۀ لنتخاب ها   درن ای ، با مقای ۀ تولبع تقاضا  گروه. شه ته شده ل  

د ره نظریۀ لنتخاب حارم بر بازلر بیمۀ دلنتایج نشان . لندلز تعیی  شده ل   حارم بر بازلر بیمۀ عمر و پس

تخاب نام اعد قو  و یا لنتخاب نام اعد ضعی  بیمه، لز نوع لن لندلز، با توجه به میزلن حق عمر و پس

 تولند به راهد، می می میزلن لختال  میان تقاضا  دو گروه رل بیمه حقبا توجه به  نهه راه  . ل  

 .لندلز معرفی شود رردن قدرت لنتخاب نام اعد در بازلر بیمۀ عمر و پس عنولن لبرلز  برل  رم

 تحقیقات خارجی .1-9

 .زندگی رل نشان دلدها   ، لرتااط منبی بی  تورم لنتظار  و تقاضا  بیمه(2111) 1بابل

رشور در حال تو عه رل  11، رلبطه بی  بیمه، تو عه لقتصاد  و  اختار بازلر بیمه در (2112) 2لوترویل

دلخلی بیمه دریافتی و توفید ناخافص  مورد پژوه  قرلر دلد و به لی  نتیجه ر ید ره، لرتااط بی  حق

 .مثا  و رش  در مد ، بزرگتر لز ولحد ل  

لفمللی تقاضا برل  بیمه زندگی، با  تح  عنولن؛ تجزیه و تحلیل بی ل   ، در مقافه(2113) 3برلون و ریم

زندگی، عولمل ها   ل تباده لز رار نظر  فوئیس و رارها  تجربی لنجام شده در زمینه تقاضا  بیمه

 41گی رل شامل در مد، بار تهبل، تورم لنتظار  و  طح تحصیالت برل  ها  زند موثر بر تقاضا  بیمه

زندگی با ها   رلبطه تقاضا برل  بیمه. رشور در حال تو عه و تو عه یافته مورد برر ی قرلر دلدند

درصد  13همچنی  رش  در مد  تقاضا . باشد در مد و بار تهبل مثا  و با تورم لنتظار  منبی می

 .تر لز ولحد ل  محا اه شد ره روچه

تح  عنولن، تاثیر متغیرها  رالن لقتصاد  و تقاضا  بیمه زندگی ل   ، با مطافعه(2113) 4فیم و هارم 

در مافز ، به برر ی رلبطه و تأثیر متغیرها  رالن لقتصاد  لز جمله نرخ تورم و در مد با تقاضا  بیمه 

با در مد رلبطه مثا  و با نرخ تورم، رلبطه زندگی پردلختند و به لی  نتیجه ر یدند ره، بیمه زندگی 

 . منبی دلرد

، لثرلت متغیرها  رالن لقتصاد  رل رو  صنع  بیمه زندگی  مریها مورد مطافعه قرلر (2113) 1رامینز

 .دلد و به لی  نتیجه ر ید ره، بیمه زندگی با توفید ناخافص دلخلی رلبطه مثا  دلرد

                                                                                                                         
1. Babble 

2. Outre’ Ville 

3. Brown and Kim 

4. Lim and Haberman 

5. Cummins 
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، نشان دلدند تورم لنتظار  رو  تقاضا  (2111)ن و بابل و  زمو( 2113)، فورتون (2114) 1گری 

 .دهد می به عاارتی تورم لرزش بیمه زندگی رل راه . ها  زندگی لثر منبی دلرد بیمه

، در یک پژوه  تجربی نشان دلدند ره، رلبطه مثاتی بی  بار تهبل (2111) 4و ملندر 3، ها تون2هاموند

 .ها  زندگی وجود دلرد با تقاضا برل  بیمه

صورت تجربی  ، به(2111)و تروت و تروت ( 2113)، بین توک، دیهن ون و خاجاریا (2112) 1فوئیس

 .زندگی با در مد رلبطه مثا  دلردها   ره تقاضا  بیمهلند  نشان دلده

، در مطافعه خود به برر ی رلبطه بی  متغیرها  رالن لقتصاد  با تقاضا  بیمه (2111) 6رلبیه و زلید 

زندگی لثر منبی و در مد لثر مثا  ها   زندگی پردلخته و نشان دلدند ره تورم، رو  تقاضا برل  بیمه

 .دلرد

رفاه عمومی لثر می گذلرد بلهه تأثیر ، نشان دلدند ره بیمه زندگی نه تن ا بر (2111) 1یاناگی ارل و شیندو

 .ب یار م می، لز طریق لنااش   رمایه لن انی بر رشد لقتصاد  دلرد

لنولع  هایی همچون   ، در مد، میزلن لرث، تحصیالت، ، با ل تباده لز دلده(2111) 3فریس و  ان

، لورلق قرضه، دلرلیی همچون لورلق قرضه و   ام دریافتند ره متغیرهایی همچون مقدلر   امها  دلرلیی

لفاته نتایج بر ح   . حقیقی و بدهی خانولرها و در مد، تأثیر معنادلر  بر تقاضا  بیمه زندگی دلرند

چنانچه خانولر دلرل  دلرلیی حقیقی بیشتر   ،مثال طور به. نوع بیمه زندگی مورد ل تباده متباوت ل  

ته و در مقابل، تقاضا برل  بیمه تمام زندگی دلر، راه  یاف باشد، تقاضا  و  برل  بیمه زندگی مدت

 .لفزلی  می یابد

در مطافعه خود به برر ی رلبطه میان تو عه بیمه و رشد لقتصاد  پردلختند ره  ،(2111) 2هان و دیگرلن

 11برل   1224-2111پانل پویا دردوره زمانی ها   و مجموعه دلدهGMM 11به لی  منظور لز مدل 

به عنولن معیار  ج   تو عه بیمه ل تباده نمودند و  11بیمه (حجم)  ن ا لز ترلرم. ل تباده نمودندرشور 

نتیجه گرفتند ره تو عه بیمه با رشد لقتصاد   ،گذلر بر رشد لقتصاد  با رنترل دیگر متغیرها  لثر

                                                                                                                         
1. Greene 

2. Hammond 

3. Haston 

4. Melender 

5. Lewis 

6. Rubayah and Zaidi 

7. Mitsuyoshi Yanagihara and Yuko Shindo 

8. Frees and Sun 

9. Han et al. 
10. Generalised Method of Moments (GMM) 
11. Insurance Density 
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هما تگی مثا  دلرد، به عالوه نتایج نشان دلد ره در رشورها  در حال تو عه ن ا  به رشورها  

 . تر  در رشد لقتصاد  دلرد نق  م م ،یافته، تو عه بیمه رل و بیمه زندگی و بیمه غیر زندگیتو عه 

خطی میان تو عه لقتصاد  و بازلر بیمه  در مطافعه خود به تخمی  رلبطه غیر ،(2112) 1چانگ و فی

قوقی دلرل  نتایج نشان دلد ره چگونگی محیط  یا ی و ح. پردلختند 2زندگی  با ل تباده لز مدل   تانه

طور  به ،لثر مثا  بر بیمه زندگی در رشورها  رم در مد ل   در حافی ره در رشورها  با در مد باال

با  ، ن ا ن ایتاً نتیجه گرفتند ره نق  ن ادها  مرتاط با بازلر بیمه زندگی. باشد ل  لثرگذلر می حاشیه

 .یابد راه  می ،تهامل تو عه لقتصاد 

ثانویه ها   ه خود به برر ی نق  بیمه در تو عه لقتصاد  هند بر ل اس دلده، در مطافع(2112) 3ق ال

بیمه زندگی در لی  رشور با جمع  ور  حق بیمه به ویژه لز ها   نتایج نشان دلد ره شرر . پردلخ 

مطمه ، نق  غیر قابل گذلر   رم در مد و متو ط و ل تباده لز  ن در م یرها   رمایهها   گروه

 عه لقتصاد  جولمع دلرند ره با توجه به جمعی  باال  لی  رشور و رشد تقاضا  بیمه لنهار  در تو

 .لند بیشتر  در بخ  بیمه لی  رشور فعال شدهها   زندگی، شرر 

 و لجتماعی عولمل با عنولن، لثر( 2113)در تحقیق ماریجانا رورلک، لیولنا دزلجا و  اندرل پیپور

ررول ی، در لی  مقافه، تجزیه و تحلیل عولمل لجتماعی و  در بیمه زندگی تقاضا  بر دموگرلفیک

ها   تحقیقات تجربی بر رو  دلده. جمیعتی تقاضا  بیمه زندگی در ررول ی پردلخته شده ل  

پا خ دهنده ل   با توجه به نتایج،    لشتغال و  موزش و پرورش  21 ور  نمونه لز  نظر نجی و جمع

 ایر برر ی . در ررول ی وجود دلردها  بر تقاضا  بیمه زندگی خانولدهدلر   نشان می دهد، تاثیر معنی

 .باشد عولمل جنس، تاهل، تعدلد لعضا  خانولده در مصر  بیمه زندگی متاثر می

 روش تحقیق. 1

سرمایه اجتماعی با توجه به  ن ره هد  لز لی  تحقیق برر ی رولبط علی بی   رلنه بیمه زندگی و  

باشند، بنابرلی  لز لفگوریتم تهاملی و  خطی می روند تغییرلت متغیرها  مذرور، غیرره  ل   و لز  نجایی

لیم ره در لی  بخ  لبتدل مرور   در چارچوب  اختار شاهه عصای ل تباده ررده  GMDHغیر خطی 

رل سرمایه اجتماعی روتاه بر لی  روش خولهیم دلش  و  پس رلبطه علی بیمه زندگی و شاخص 

 .نمائیم برر ی می

                                                                                                                         
1. Chang and Lee 
2. Novel Threshold Model 
3. Ghosal 
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 GMDH نوع عصبی  شبکه.  8-1
باشد ره لز چندی  الیه و هر الیه نیز لز چندی   ل  خود  ازمانده و یک  ویه می شاهه ،GMDHشاهه 

 باشند ها لز  اختار مشاب ی برخوردلر می تمامی نرون(. 1221و 1263 1لیولخننهو)نرون تشهیل یافته ل  

عمل پردلزش  ،وزن و یک بایاس 1و هر نرون با    لدلرل  دو ورود  و یک خروجی  ره به طور 

 . رند برقرلر می( 1)رل بر ل اس شهل زیر و رلبطه ها  ورود  و خروجی  میان دلده
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iiik xxwxwxwxwxwbxxNy 5
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Ni ,....,3,2,1 
)3,2,1,...,(ورود  وخروجی و ها   دلده  Nره در  ن   2

mCK   و m,...3,2,1,   

 .ها  الیه قالی ل   تعدلد نرون mها  باشد، ره در  ن می

ه و  پس بعنولن مقادیر مشخص و ثاب  در شدمحا اه تری  مربعات خطا    رمها ل اس روش ها بر وزن

ها  مرحله قالی و یا  نوع شاهه  ن ل   ره نرون لی  ویژگی بارز .شود گذلر  می دلخل هر نرون جا 

به تعدلد ها  جدید عامل و موفد توفید نرون ،الیه قالی
2

)1(2 


mm
Cm لز میان  وباشند  می

و یله لز ولگرلیی شاهه جلوگیر   تا بدی  شتهها  توفید شده، فزوماً تعدلد  لز  ن ا حذ  گ نرون

 . بعمل  ید

گرلیی شاهه و  مانند، لمهان دلرد برل  لیجاد فرم هم هایی ره برل  لدلمه و گ ترش شاهه باقی می نرون 

 معیار. گویند ره لصطالحاً به  ن ا نرون غیر فعال می ها با نرون الیه  خر حذ  گردند عدم لرتااط  ن

)(مجموع مربعات خطان ا   ،ها در یک الیه ل  لز نرون گزین  و حذ  مجموعه 2

jr  بی 

)(روجی ولقعیخمقادیر iy و خروجی نرون j لم)( *

ijy باشد می( 2)بصورت رلبطه. 

                                                                                                                         
1. Ivakhnenko 
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 .ل  ها  گزین  شده در الیه قالی  تعدلد نرون mره در  ن 

شود به شهل  ها  عصای برقرلر می نگاشتی ره بی  متغیرها  ورود  و خروجی تو ط لی  نوع لز شاهه

 : باشد به صورت رلبطه زیر می 1تابع غیر خطی وفترل
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1 .Volterra 
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  .محا اه گردد A معهوس ماتریس غیر مربعشاه برل  حل معادفه الزم ل   ره 

ها  عصای  مانند لفگوریتم ژنتیک  راربرد و یعی در مرلحل مختل  طرلحی شاهه 1تهاملی ها  روش

ها  منحصر به فرد خود در پیدل رردن مقادیر ب ینه و لمهان ج تجو در فضاها  غیر  به خاطر قابلی 

در تحقیق حاضر، برل  طرلحی شهل شاهه . (2112لن نریمان زلده و همهار) دلرند  قابل پی  بینی،

 .ل تباده شده ل  عصای و تعیی  ضرلی   ن، لز لفگوریتم ژنتیک 

در لیرلن صورت گرفته ره بخشی GMDH رارها  متعدد  در حوزه لقتصاد  با ل تباده لز لفگوریتم 

 .باشد می( 1)به شرح جدول ها  لز  ن

                                                                                                                         
1. Evolutionary 
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بخشی از مطالعات صورت گرفته در حوزه اقتصاد با استفاده از الگوریتم   .8جدول 

GMDH در ایران 
 نوی ندگان عنولن ردی 

 (1333)لبریشمی و همهارلن  لفگو از  و پی  بینی رشد لقتصاد  در لیرلن 1

 (1333)لبریشمی و همهارلن  غیر نبتی لیرلنج انی شدن بر صادرلت لفگو  از  و پی  بینی لثرلت  2

لفگو  از  و پی  بینی شاخص قیم  و بازده نقد  بورس لورلق ب ادلر  3

 ت رلن

 (1333)م ر رل و همهارلن

 (1333)م ر رل و همهارلن لفگو  از  و پی  بینی تورم در لیرلن 4

لثرلت گوناگون ج انی شدن لقتصاد بر رو  تقاضا  رل نیرو  رار و  1

 غیر ماهر در لیرلنهمچنی  تقاضا  نیرو  رار ماهر و 

 (1333)لبریشمی و همهارلن 

لجتماعی و -لقتصاد ها   جمعی  لیرلن با توجه به موفبه پی  بینی رشد 6

 ماتنی بر رویهرد میان رشته ل 

 (1321)محمود  و همهارن 

 (1323)راردگر و لحرلر   تأثیر بیمه زندگی بر توفید ملی ماتنی بر رویهرد تو عه لن انی 1

زبیر ، متو لی و لحرلر   لجتماعی  رمایۀ منظر لز زندگی بیمۀ ل  تو عه  ثار 3

(1321) 

 

 تحقیقهای  یافته .1

 متغیرهای مدل. 8-1

عولمل موثر بر تقاضا  بیمه زندگی تابعی لز در مد  رلنه، لمید به زندگی، نرخ با ولد ، تو عه مافی، 

 1321-1311ها    ر  زمانی برل   الها   تورم لنتظار ، نرخ ب ره و لحتمال مرگ  رپر   با دلده

 .به شرخ زیر در نظر گرفته شده ل  

دریافتی  رلنه بیمه زندگی  بیمه حقمقدلر تقاضا  بیمه زندگی با محا اه (: LID)دریافتی بیمه حق

دریافتی بیمه زندگی ل می  االنه به  بیمه حق ن لز ن ا   گیر  لندلزه نجیده شده ل   ره برل  

 .  ال بد    مده ل   جمعی  هر

لی  متغیر لز ن ا  توفید ناخافص دلخلی  االنه رشور به  گیر  لندلزهبرل  (: Y)در مد  رلنه ل می

مربوط به توفید ناخافص دلخلی لز ها   قیم  جار  جمعی  هر  افه در نظر گرفته ده ل   ره دلده

 .  ای  بانک مررز  و مررز  مار لیرلن ل تخرلج گردیده ل  

موجود در مررز  مار لیرلن ره لز مدل فج تیک بر ورد شده بد   ها   لز دلده(: LX)د به زندگیلمی

 .  مده ل تباده شده ل  
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 افه  6لز  افنامه  مار  ل تخرلج شده و برل  محا اه لز ن ا  جمعی  با  ولد (: EDU)نرخ با ولد 
 .  افه به باال ل تباده شده ل   6به باال به رل جمعی  

. ما لنتظار فروش بیشتر بیمه زندگی در رشورهایی با طح تو عه مافی باالتر رل دلریم(: FD)ه مافیتو ع
برل  محا اه شاخص تو عه . جاناه لز جریان پول نقد پیوند خورده ل   چون تو عه مافی با لمنی  همه

مربوط به تو عه ها   لز ن ا  شاه پول به نقدینگی ل تباده شده ل   ره دلده 1طاق تحقیق لوت رویل
 .مافی لز  ای  بانک مررز  ل تخرلج گردیده ل  

. مربوط به لی  متغیر لز میانگی  وزنی زیر ل تباده شده ل  ها   برل  دلده(: INF)نرخ تورم لنتظار 
 .تورم دو  ال قال در نظر گرفته شده ل    pt-2تورم  ال قال و  Pt-1ره 

لندلز در  عنولن پس تولند به می دگی لغل  بیشتر لز یه ال و تقریااًبا توجه به لینهه بیمه زن(: R)نرخ ب ره
 گذلر   رمایهتولنند بطور مؤثر برل  بلندمدت  می و بول طه  ن لفرلد با در مدها  رم. نظر گرفته شود

 .بلندمدت در نظر گرفته شده ل  ها   بنابرلی  برل  نرخ ب ره،  ود  پرده. لندلز نمایند و پس
 افه به جمعی  رل  شدگان هر مربوط به ن ا  تعدلد فوتها   لز دلده(: pdp)  رپر  لحتمال مرگ 

 .هر  افه ل تباده شده ل  
 نتایج و تحلیل محاسبات. 1-1

% 31شاامل حادلرثر   ) 3و  زمون( هادلده% 11شامل حدلقل ) 2ها   موزشها  در دو د ته دلدهورود 
، مدل ب ینه 4 از  بخ   موزش، لز طریق فر یند شایهها   دلدهره لبتدل  طور  لند بهتق یم شده( هادلده

خروجی شاهه  -نتایج حاصل لز لی   ی تم ورود . دهند می رل تعیی  و در بخ  دوم مورد  زمون قرلر
با توجه به نتاایج بد ا   ماده، در    . باشدمی( 2)به شرح جدول  1پن ان الیه 2به لزل   GMDHعصای 

 ااز   بینی و مدلها  باالتر ره ضام  خطا  پی با پارلدورس لنتخاب میان الیهلنتخاب ترری  ب ینه، 
ل  با راه  مرحله. باشیمل  ، رو به رو می 6ها و لحتمال بی  برلزشرمتر در مقابل لفزلی  پیچیدگی

 پس بار ل ااس مادل شااهه     . ها، متغیرها  ورود  لثرگذلر بر متغیر خروجی ل تخرلج خولهند شدالیه
ی ره وزن متغیرها  تعیی  شده در مرحله لول تحقیق مشخص گردیده و پس لز  ن رتاه هر یک لز عصا
 . معی  شده ل  ها  د ته

جدول . متغیر ورود  صورت پذیرفته ل   1ماتنی بر  بینی برل  تقاضا  بیمه زندگیلفگو از  و پی 
، لرلئاه  (1333لبریشامی و همهاارلن،   )به منظور شنا ایی و مقای ه متغیرها  مؤثر و با لثار مضااع    ( 2)

 .شده ل  

                                                                                                                         
1. OUTRE VILLE 
2. Train 
3.Test 

4. Simulation 
5. Hidden Layer 

6. Over-fitting 
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  تحلیل و نتایج تجزیه. 1 جدول
 نوع اثرگذاری متغیرها ردیف

  در مد  رلنه ل می 8

  لمید به زندگی 1

  نرخ با ولد  9

  تو عه مافی 1

  تورم لنتظار  1

  نرخ ب ره 9

  لحتمال مرگ  رپر   3

 تحقیقها   یافته :ماخذ
 

، متغیرهاا  باا تاأثیر    ()با عالم  ، (تقاضا  بیمه زندگی)در جدول فوق متغیرها  مؤثر بر تابع هد  

 . لندشدهنشان دلده ( -)و متغیرها  رم لثر یا بدون لثر با عالم  ( )با عالم   1مضاع 

ر  بر تقاضا  شود متغیرها  در مد  رلنه، نرخ با ولد  و نرخ ب ره تأثیر بیشتهمانگونه ره مشاهده می

 اایر  . متغیرها  با لثر مضاع  در خروجی شاهه نمایان گشاتند بیمه زندگی دلشته به طوریهه به عنولن 

 .و متغیر بدون لثر در خروجی برنامه وجود ندلردلند  متغیرهاعولمل موثر  بر تابع هد  بوده

 شاده  دلده نشاان ( 3)بینی در جدول و دق  پی ی نیب یپ  خطا ریمقادهمچنی  بر ل اس نتایج تحقیق  

  .ل   

 بینی  خطای پیش .9جدول

 میزان معیار
MSE 21/1 

RMSE 46/1 

 12/1 بینی خطا  پی 

 33/22 دق  پی  بینی

 تحقیقها   یافته :ماخذ

 

                                                                                                                         
شود ره ن ا  به  ایر متغیرها در خروجی برنامه به متغیر  گبته می GMDHمتغیر با لثر مضاع  در لدبیات شاهه عصای  .1

 .یا بتولند لز یک الیه پن ان به الیه بعد، پرش رند شاهه تهرلر بیشتر  دلشته باشد و
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 حاصاال لز نتااایج،  2(RMSE) خطااا مربااع میااانگی  ریشااه و 1(MSE) خطااا مربااع میااانگی  هااا  ماااره

بطوریهاه   باشاند مای  بینای پی  و لفگو از  در عصای شاهه مطلوب رارلیی و پایی  خطا  دهندهنشان

 .درصد حاصل شده ل   21بینی بی  لز دق  پی 

 تخمین رگرسیونی تقاضای بیمه زندگی.  9-1

تابع تقاضا با ل تباده لز روش لقتصاد نجی پنل دیتا تخمی  زده شد و نتایج بد    مده به شرح زیر 

 :باشد می با توجه به نتایج بد    مده، تابع تقاضا  بیمه زندگی به صورت زیر. شده ل  نمای  دلده 
LN LID = 1.41LN Y – 1.37LN LX +1.81LN EDU + 1.29LN FD -1.14LN INF -

1.59LN R + 1.08LN PDP 
 نتایج تخمی  مدل تحقیق .4جدول 

 معنی داری tآماره  ضرایب متغیرها

 1.11 3.22 1.41 در مد  رلنه ل می

 2.11 3.11 -1.31 لمید به زندگی

 1.11 4.3 1.31 نرخ با ولد 

 2.11 2.32 1.22 تو عه مافی

 1.11 3.33 -1.14 تورم لنتظار 

 2.11 4.14 -1.21 نرخ ب ره

 1.11 4.12 1.13 لحتمال مرگ  رپر  

 تحقیقها   یافته :مأخذ

 

، رلبطه مثا  و معنادلر  بی  در مد  رلنه ل می و 4با توجه به نتایج بد    مده در جدول شماره 

 ورده شده ل    به صورت فگاریتمی غیرهابه لینهه مت با توجه. تقاضا  بیمه زندگی وجود دلرد

ضری  شود ره  می ر م تقل ل   و مشاهدهغیر ولب ته ن ا  به متغیرش  مت دهنده نشان ضرلی   ن ا

تر لز یک و  ره در تحقیقات گذشتته لی  ضری  در لیرلن روچک حافی در مد بزرگتر لز یک ل   در

ل   و لی  بیانگر لی  ل   ره   مده تر لز یک بد   بزرگ تو عه حال رشورها  درلز در ب یار  

 .دیک راال  فورس در  اد مصرفی خانولرها قرلر دلر عنولن بیمه زندگی به

                                                                                                                         
1. Mean Squared Error 
2. Root Mean Square Error 
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دلر بی  لمید به زندگی و تقاضا  بیمه زندگی  حاصل لز تخمی  مدل، رلبطه منبی و معنیمطابق نتایج 

رود، لفرلد تمایل  می شود ره وقتی لمید به زندگی باالتر می بنابرلی  لی  نتیجه حاصل. وجود دلرد

 .رمتر  به بیمه نمودن خوی  دلرند

یعنی هر چقدر میزلن . دلر وجود دلردبی  نرخ با ولد  و تقاضا  بیمه زندگی رلبطه مثا  و معنی 

 .شود می شود تمایل  ن ا برل  خرید بیمه بیشتر می تحصیالت لفرلد بیشتر

. دلر ناودند در تحقیقات گذشته بی  تو عه مافی و تقاضا  بیمه زندگی رلبطه مثا  وجود دلرد، لما معنی

 .بیمه زندگی وجود دلرددلر بی  تو عه مافی و تقاضا   در لی  تحقیق رلبطه مثا  و معنی

مطابق نتایج حاصل لز تحقیق، بی  تورم لنتظار  و تقاضا  بیمه زندگی رلبطه منبی و معنی دلر وجود 

 .شود می یعنی با لفزلی  تورم لنتظار ، میزلن تمایل لفرلد برل  خرید بیمه زندگی رمتر. دلرد

 .تقاضا  بیمه زندگی دلرددلر با  متغیر لحتمال مرگ  رپر   خانولر رلبطه مثا  و معنی

 و رگرسیون پانل دیتا GMDHمقایسه روش شبکه عصبی  1-1

مورد برر ی در مطافعات مربوط به بر ورد تقاضا  بیمه زنادگی،  ها   به منظور لرزیابی و مقای ه روش

 .و  روش رگر یونی پانل دیتا رل نشان می دهد GMDHنتایج مقای ه شاهه عصای ( 1)جدول 

 ARIMAو روش  GMDHسه نتایج پیش بینی شبکه عصبی مقای  -1جدول

 RMSE روش پیش بینی
درصد خطای پیش 

 بینی

درصد دقت پیش 

 بینی

GMDH 46/1 12/1 33/22 

 41/36 11/13 13/3 پانل دیتا

 

لز دق  باالتر و خطا  رمتار    GMDHمالحظه می گردد ره مدل بر ورد شده تو ط شاهه عصای  

 در RMSEمقدلر عدد   ماره  زمون مرباوط باه ن اا     . ن ا  به روش پانل دیتا برخوردلر می باشند

)10,10(1.8برلباار  GMDHروش پاناال دیتااا بااه ماادل شاااهه عصااای  F
فااذل تباااوت . باشااد ماای 1

بنابرلی  لفگو  شااهه عصاای لز    وجود دلشته و GMDHدلر  بی  روش پانل دیتا و شاهه عصای  معنی

 .نظر  مار  ن ا  به لفگو  رگر یونی ب تر ل   نقطه

 

                                                                                                                         
1. F= RMSE(پانل دیتا)/RMSE(GMDHشاهه عصای)  
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 و پیشنهادات گیری نتیجه -9

شاهه عصای در لی  تحقیق ضم  برر ی مطافعات نظر  در حوزه تقاضا  بیمه زندگی، لز روش 

GMDH  برل  لفگو از  تقاضا  بیمه زندگی و مقای ه  ن با روش لقتصاد نجی پانل دیتا ل تباده

 :بر لی  ل اس نتایج به شرح زیر حاصل  مد. گردید

و لمید زندگی، تو عه مافی، تورم  متغیرها  با لثر مضاع در مد  رلنه، نرخ با ولد  و نرخ ب ره  -1
 ثر بر تقاضا  بیمه زندگی در لفگو از  با شاهه عصایلنتظار  و لحتمال مرگ  رپر  ، عولمل مو

 . باشند می
رلبطه مثاتی بی  تقاضا  بیمه زندگی و در مد  رلنه، نرخ با ولد ، تو عه مافی و لحتمال مرگ  -2

 رپر   و رلبطه منبی بی  تقاضا  بیمه زندگی و لمید به زندگی، نرخ ب ره و تورم لنتظار  وجود 
مشخص شد ره در مد نق  قابل توج ی در تقاضا  بیمه زندگی تو ط خانولر  طاق لی  نتایج. دلرد
 .دلرد

 :گردد می  یا تی به شرح زیر لرلئهها   بر ل اس نتایج حاصل لز تحقیق پیشن ادلت و توصیه

دوف  در ها   با توجه به لثر معنی دلر متغیرها  رالن لقتصاد  بر تقاضا  بیمه زندگی،  یا   -1

زندگی، ها   در بیمه گذلر   رمایهگیرد، به  می نابع خرد ره در لختیار مردم قرلرتخصیص برخی م
عالوه بر تقوی  وجوه تأمی  مافی ره نیاز مارم حال حاضر رشور ل  ، تأمی   تیه و تو عه نظام 

 . الم  محور رل نیز به طور حدأرثر  محقق خولهد نمود
 ر د می نظر به رشور  رلنه در مد بودن پایی  و زندگیها   بیمه تقاضا  بر تأثیر در مد به با توجه -2

 با زندگیها   متنوع در بیمهها   طرلحی محصوالت و پوش  طریق لز باید بیمهها   شرر  ره

 .نمایند بیمه زندگی خرید به تشویق رل در مد رم پایی ، لفرلد بیمه حق
تشویقی ج   ها   و ل تباده لز طرحپایی  جامعه ها   لفزلی  در مد  رلنه و حمای  لز دهک -3

 .زندگیها   ها برل  ب ره مند  لز بیمه حمای  لز لی  گروه
زندگی در بخ  حقیقی لقتصاد و ترغی  لقشار مختل ، برل  ها   در مد حق بیمهگذلر    رمایه -4

 .زندگیها   در بیمه گذلر   رمایه
با بازدهی منا   و ترغی  رننده ها   در طرحزندگی ها   بیمه حق گذلر   رمایهبرنامه ریز  برل   -1

 .بویژه در صنایع باالد تی و پایی  د تی نب ، گاز و پتروشیمی

مافیاتی ره ها   هایی چون معافی  تالیغ و معرفی خدمات لرزشمند بیمه زندگی و ت  یالت و مزی  -6

و  ودمند  بیمه زندگی تا مردم  گاهی رافی در مورد ماهی  ، تو ط بیمه مررز  ،رت  ل  تبر  ن م
ها  بیمه تو عه دهنده لی بیمه زندگی خصوصی ها   در مرلحل بعد  شرر  طایعی ل  . پیدل رنند
 .خولهند بود
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 ترویج لنولع و فروش برل  مجرب لفرلد تربی  و زندگیها   بیمه هد  مند و نظام مند  موزش -1
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 بیمه  نفوذ ضریب بر و شفافیت عملکرد های بیمه تأثیر اعتماد به شرکت
 

 2لمید ش ااز     1مجید بنوید 

 

 چکیده

شود ره   ها  تو عه یافتگی بازلر بیمه در هر منطقه شناخته می ضری  نبوک بیمه به عنولن یهی لز مالک

تولند بر لفزلی  و راه  لی     ن ا می گذلرلن به گرلن و لعتماد بیمه شبافی  بیمهعولملی لز جمله 

 بر لعتماد و شبافی  تاثیر لی  دو عامل یعنی برر ی هد  با حاضر مطافعه. شاخص تاثیر دلشته باشد

 لز و راربرد  هد ، فحاظ لز مطافعه لی . ل   شده بیمه با رویهرد  مشتر  محور لنجام نبوک ضری 

مشتریان  یک نمونه لز شامل تحقیق  مار  جامعه. ل   پیمایشی-توصیبی لجرلء، شهل و ماهی  فحاظ

نبر مورد برر ی قرلر  334نزدیک به  ل  نمونه میان لی  لز ره ل    ت رلن ش ر چندی  شرر  بیمه در

گذلرلن به  با توجه به برر ی لنجام شده لفزلی  شبافی  و هم زمان لفزلی  لعتماد بیمه .گرفته ل  

ل  تو ط  شرر  بیمه منجر به لفزلی  ضری  نبوک بیمه به دفیل لرتقاء تمایل خرید محصوالت بیمه

ا رشد نتیجه لی  تحقیق مشخص نمود هر دو عامل شبافی  و لعتماد لرتااط م تقیم ب. شود  گذلرلن می بیمه

ضری  نبوک بیمه دلرند و ثاب  شد برل  لفزلی  ضری  نبوک بیمه در رنار  ایر عولمل دیگر، تمررز بر 

ل  در لفزلی  ضری   تولند تو ط شررت ا  بیمه تقوی  شوند، تاثیر قابل مالحظه  لی  دو عامل ره می

 . نبوک رشور دلرد

 .ضری  نبوک بیمه، شبافی ، لعتماد :کلیدی واژگان

                                                                                                                         
 m.benvidi@iranianre.comمدیرعامل، بیمه لتهایی لیرلنیان، ت رلن،  مشاور. 1

 دلنشگاه  زلد ل المی، بیمه لتهایی لیرلنیان، ت رلندلنشجو  درتر  مدیری  ولحد علوم و تحقیات . 2
shahbazi@iranianre.com 
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 دمهمق

 برل  عامل ب تری ، ل   ملموس و مش ود جامعه لفرلد پیرلمون در ری ک گونه هزلرلن رهل   جامعه در

  رل ر در همهنون رهل   بیمه. ل   بیمه بشر  جامعه رولنی و لقتصاد ، لجتماعی نیازها  با رویارویی

 .ل    نان ثروت و مال و جان قاال در جامعه  حاد خاطر ثاات تضمی  لصلی عامل عنولن به ج ان

 دلرل  لمروزه میبروشد، لطمینان لقتصاد  فعافی  و رنندگان مصر  به ره ن اد  عنولن به بیمه صنع 

 فعافیت ا  برل  متنا   و الزم ل  بیمه پوشش ا  لوالً ره چرل ل  ؛ لقتصاد رل در توجه قابل نقشی

ر وب  محل لز ثانیاً بود؛ خولهد  از مشهل  ن ا فقدلن ره رند می عرضه نوی  تجار  و لقتصاد 

 ورد ره بیمه گرلن رل  می فرلهم گذلر   رمایه برل  منابعی دریافتی و پردلخ  خ ارلت،ها   بیمه حق

 بیمه صنع  صحیح عملهرد لز لطمینان حصول. به بازیگرلن لصلی بازلرها   رمایه تادیل نموده ل  

 گرو در خود   نوبه به ره ل   روش ایی تم ید و الزم ها  نظارت لِعمال م تلزم حوزه دو لی  در

لیجاد مزی  رقابتی در ر   و رار بیمه م م و موضوع . (1321صدر طااطاایی، )ه تند  دیگر مقدماتی

 لفزلی   م  به قانون گذلرلن و ناظرلن رویهرد و مقررلت تغییر لخیر،ها   دهه در. ل  ل   پیچیده

و با دیدگاهی روتاه مدت بعضاً  رفته، منافع بیمه گذلرلن پی لحتیاطی به منظورحباظ  لز  مصوبات

 31 لز رمتر به بازلر بیمه رشور در دوف    م ره شرلیطی در .رویهرد تو عه بیمه رل در بر ندلشته ل  

 رنند، می رقاب  هم با بازلر لز بیشتر   م ر   برل  رشور در بیمه شرر  32 حدود و ر یده درصد

به عنولن یک مزی  رقابتی لجتناب ناپذیر ل  ، زیرل  لعتماد از  در بی  مشتریانلتهاء به روش ا  

و ( Trust)بازلر پررقاب  بیمه بر پایه بیمه گذلرلن بنا ن اده شده ل   و دو مقوفه لعتماد

لز عولمل تعیی  رننده و ظرفی   از برل  مزی  رقابتی یک شرر  بیمه ( Transparency)شبافی 

خدماتی به مرلت  ها   بازلریابی مشخص نموده ل   ره وفادلر  مشتریان در شرر  تحقیقات. ه تند

تولند  می نزد مشتریان شررت ا  بیمه( Loyalty)توفید  ل   و لیجاد لی  لنگیزهها   لز شرر تر  م م

 .   بر ل اس لعتماد و شبافی  تقوی  گردد

لرد ره عالوه بر لیجاد مزیت ا  رقابتی، به بیمه دها   برل  شرر ل   مزلیا  ویژه از   لی  لعتماد 

قالی، ن ا  به ها   نوعی برل  بیمه گذلرلن لیجاد لطمینان نموده و ضم  ترغی  لفرلد به تمدید قرلردلد

لز دیگر . رالن رشور منجرخولهد شدل   و پرتبو  بیمه بیمه حقجدید و ن ایتاً رشد ها   نامه بیمهت یه 

رقابتی لعتقاد دلشته باشیم ره شبافی  مهمل جل  لعتماد ل   و لصوالً  و، لگر به لی  لصل بازلر 

ه تند ره ت ریع گر  فرین  لعتماد و حس همدفی بی  بیمه گر و بیمه ل   و  ازمان ا  شیشهها   اختار

تولند موج  پایدلر  و تو عه فروش  می گذلر ه تند، ترری  لی  دو عنصر م م یعنی شبافی  و لعتماد
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فذل با توجه به الزم بودن لی  دو لصل به نبع تمام لرران کینبع در شررت ا  . شودل   یمهمحصوالت ب

بیمه و علی لفخصوص   امدلرلن خرد و رالن، و نیز با عنای  به لصول ل ا ی حارمی  شررتی، 

رشد بر ل   تولند تاثیر قابل مالحظه می بیمه بوده وها   ل ا ی موفقی  شرر ها   شبافی  یهی لز پایه

بر لی  ل اس در لی  پژوه  تاثیر دو عامل لعتماد و شبافی  با رشد ضری  نبوک . بازلر بیمه دلشته باشد

ل   بیمه و نیز تاثیر لی  عولمل بر میزلن لشتیاق بیمه گذلرلن ج   خرید مجدد و ت یه محصوالت بیمه

 . جدید مورد برر ی ولقع شده ل  

 ضریب نفوذ بیمه و اهمیت آن

همولره برل  لرزیابی میزلن تو عه یافتگی یک   ها  م م بیمه بعنولن یهی لز شاخص 1کضری  نبو

 بیمه نبوک ضری . رشور و همچنی  تو عه یافتگی صنع  بیمه در یک منطقه خاص مطرح بوده ل   

 لقتصاد  م م شاخص یک رهلند  نموده تعری  2دلخلی ناخافص توفید لز بیمه صنع    م درصد رل

 تولند می، ل   رشور یک ناخافص توفید به توفید  بیمه حق ن ا  بیانگر ره شاخص لی .  ل   رمی

 رل  ن همچنی .  باشد رشور یک لقتصاد و بیمه صنع  فعافی  غیرمأنوس یا مأنوس لرتااط دهنده نشان

 رشور یک در بیمه بافندگی و پیشرف ، رشد دهنده نشان و لجتماعی رفاهها   شاخص لز یهی بعنولن

 مارها  منتشر شده لز  و  بیمه مررز  مای  لی  مطل  (. 1321ل ماعیل پور و قا م نژلد، )  دلنند می

ر ید ره در مقای ه  2111دالر در  ال  121به  2113دالر در  ال  13 رلنه هر نبر لز  بیمه حقل   ره 

به  2113 ال  2/1به همی  ترتی  ضری  نبوک بیمه . دالر  رلنه ج ان فاصله معنادلر  دلرد 611با رقم 

با وجود لفزلی  . میانگی  ج انی ل   13/6ر یده ل   ره یک  وم رقم  2111در  ال  33/2رقم 

شود ضری   می پی  بینی  23و  21، در  اف ا  1326تا  1331م تمر ضری  نبوک بیمه طی  اف ا  

درصد باشد ره هنوز با میانگی  ج انی فاصله دلشته و به معنا   4/2و  3/2نبوک بیمه با روند فعلی بی  

فزلی  رلههارها  ل ا ی ج   تو عه صنع  بیمه و ل. تو عه نیافتگی صنع  بیمه در رشور ل  

لز طریق فروش بیشتر، لفزلی   بیمه حقضری  ره مورد تایید همگان ل  ،  با لفزلی  رمی مقدلر 

 رلنه علی لفخصوص لز  بیمه حقصادره، راه  ضری  جینی و در ن ای  لفزلی  ها   نامه بیمهتعدلد 

  . رند می زندگی ل   ره قطعاً به لفزلی  ضری  نبوک بیمه رمکها   طریق گ ترش بیمه

تولند با لیجاد لطمینان در مجموعه  می در دنیا  لمروز، بیمه به چنان جایگاهی ر یده ل   ره

مطافعات . لقتصاد  رشورها نق  رلید  در تو عه لجتماعی و لقتصاد   نان لیبا نمایدها   فعافی 

                                                                                                                         
1. Penetration Rate  

2. Gross Domestic Products(GDP) 
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قیمی برقرلر مختل  بیانگر  ن ل   ره عموماً میان ضری  نبوک بیمه و در مد  رلنه رشورها رلبطه م ت

برنامه تحول در صنع  بیمه، )تولن گب  ره تو عه و بیمه، الزم و ملزوم یهدیگرند می بنابر لی . ل  

1331.) 

 شفافیت
لز جمله عولملی ره در صنایع خدماتی به خصوص بیمه لز لهمی  باالیی برخوردلر ل  ، شبافی  

ره با ل   ت ا  بیمه، شبافی  معامالت بیمهدر مورد بیمه گذلرلن به عنولن کینبعان لصلی شرر. باشد می

هنگامی ره بیمه گذلر  تصمیم به خرید .دهند لز لهمی  خاصی برخوردلر ل   می بیمه گرلن لنجام

 شود و می گیرد شبا  رردن موضوع معامله لز جمله وظای  بیمه گر تلقی میل   محصول بیمه

نحو  موثر لفشا گردد و بیمه گذلر در جریان بای   تمامی جولن  مربوط به ری ک برل  لیشان به  می

بنوید ، .)نماید قرلر گیرد می ره پردلخ ل   بیمه حقتمامی جولن  حقوق خود در قاال هر میزلن 

  ن با گرلن بیمه رههایی  ری ک شناخ  بیمه، بازلر در شبافی  برقرلر  با عقیده بر لی  ل   ره( 1321

 .خولهد شد ب تر شوند، می مدیری ها  ری ک  ن در ره بازلر، روش و شود می می ر ه تند مولجه

ل   ره شررت ا  بیمه لطالعات دقیق و شبافی رل در لختیار مشتریان و  ایر   شبافی  بدی  معنی

 مافی، موقعی ، ری ک رنترل نظام، شررتی حارمی  لی  لطالعات شامل لصول. کینبعان قرلر دهند

 موقعی  مورد در لطالعات لفشا (. Maass, et al., 2018. )ل   مافی تولنگر  حاشیه و فنی عملهرد

 لی . ل   فنی کخایر تعیی  خصوص در منا   ریبی و رمی جزئی لطالعات شامل گر بیمه مافی

 رنندگان شرر  و گذلرلن علی لفخصوص بیمه گذلرلن رالن بیمه با مرتاط تولند می لطالعات لفشا 

 ری ک تنظیم روش وها  نرخ لنتخاب عل   ینده، نقد  جریانات فرضیات مورد در لطالعات بازلر،

شود  می برده رار به فنی کخایر تعیی  برل  ره باشد روشی شامل بای   می لطالعات لی  جمله، لز .باشد

 لطالعات شامل گر، بیمه مافیها   موقعی  به مربوط لطالعات لفشا (. 1323رمافی و لبرلهیمی، )

 ره رند می فاش رل لطالعاتی گر، بیمه. باشد می  رمایه نیز ربای  مورد در منا   ریبی و رمی جزئی

 لرزیابی و  رمایه مدیری  برل  فر یندها وها   یا   بیمه، شرر  لهدل  لرزیابی به قادر رل راربرلن

  رمایه و گر بیمه لز ورلی عام تولنگر  لفزلمات شامل لطالعات لی . رند می شان  رمایه ربای 

با ( 2113)شولرز (. 1321صدر طااطاایی، )باشد  می نظارتی لفزلمات به دلدن پوش  منظور به موجود

رند ره فقدلن شبافی  در  برشمردن مزلیا  متعدد شبافی  در صنع  بیمه به لی  موضوع لشاره می

شود  لی  صنع  میب یار  لز شررت ا  بیمه، باعث راه  لعتماد مشتریان و لیجاد یک تصویر منبی لز 

(Schwarcz, 2013 .) دلرد ره  با لشاره به ورود صنع  بیمه به عصر دیجیتال لظ ار می( 2112)فرلنک
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با حمهبرما شدن فرلیندها  لفهترونیک در صنع  بیمه، الزم ل   تم یدلت مشخصی برل  لفزلی  

در   یشباف  یبه لهم زین قاتیتحق ریدر  ا(. Franke, 2019)شبافی  شررت ا  بیمه لندیشیده شود 

 جهینت  یلنجام شده ل   ل رلیره لخ یقیدرتحق بعنولن مثال. لشاره شده ل   مهینبوک ب  یضر  یلفزل

 رد(. Saloner et a;., 2017)لثر گذلر ل   مهینبوک ب  یبر ضر یبه شهل مثات  یحاصل شد ره شباف

 مهیب  باعث ب اود عملهرد شررت ا  یمشخص شده ل   ره شباف زین گریمطافعات د

 (. Kullgren et al., 2013; Franke, 2019)شود یم

قابل لرلئه، ها   در ن ای  لطالع ر انی دقیق به بیمه گذلرلن در خصوص نوع و  طح پوش 

و لعالم حقوق و تهافی  بیمه گر و بیمه گذلر، لیجاد   وف  د تر ی به لطالعات شرر   از   روش 

نیاز،  موردها   فرم و مدلرک و رارها لنجام بند  زمان و رار  فر یندها  لز ر انی لطالعبیمه، 

دهد لز وظای   می لرلئه نامه بیمه گاهی بخشی و در ن ای   تدقیق نوع خدماتی ره شرر  در قاال هر 

 . روند می لصلی شررت ا  بیمه در قاال بیمه گذلرلن ج   لرتقاء طح شبافی  به شمار

 اعتماد
 و مطافعه به تمایل. عامل دیگر  ره تاثیر بافقوه مثاتی بر ب اود ضری  نبوک بیمه دلرد، لعتماد ل  

 مولجه ل  فزلینده رشد با عمل عرصه در و  رادمیک مجامع در مشتریان لعتماد بر موثر عولمل برر ی

. ل   ل  بیمه خدمات عرصه در بویژه بازلریابی در ل ا ی ها  لوفوی  لز یهی لعتماد ولقع در. ل  

 فروش به مشتر  لعتماد دهد می شده، نشان لنجام ل  بیمه خدمات فروش زمینه در ره مطافعاتی

 ره توقع لی  با ررد تعری  فروش مرلودلت لنجام به مشتریان تمایل به تولن می رل ل  بیمه محصوالت

 رار لنجام مرلحل بتولند مشتر  ره لی  لز نظر صر  دلرل  ، رل نیاز مورد شرلیط تمامی بیمه شرر 

در ولقع لعتماد  (.Peter and Ying, 2019) نماید رنترل یا مشاهده رل بیمه شرر  متصدیان تو ط

با توجه به . مشتریان لز لجزل  لصلی لیجاد رولبط ل تولر با مشتر ، بازلر پایدلر و وفادلر  مشتر  ل  

شوند، در  می لعتماد مشخصها   بوده و به و یله مشخصهلینهه خدمات مافی  تی محور ب یار نامش ود 

 و تجارت عرصه در(.Roman and Ruiz,2005)نتیجه لغل  مشتریان لز درک چنی  خدماتی عاجزند

 و مدت طوالنی تجار  رولبط گیر  شهل در رلید  عامل یک لعتماد خدماتی، رارها  و ر  

 به طرفی  لعتماد میزلن به مدت بلند رولبط برقرلر  به طرفی  گرلی . ل   معامله طر  دو بی  پایدلر

لعتماد،   ایه در. ل   لعتماد رولبط، تدلوم به گرلی  ج   لفزلمی عنصر ولقع در. برمیگردد یهدیگر

 به منافع لز   مشان همچنان  ینده بینی پی  قابل غیر شرلیط در حتی ره دلش  خولهند باور طرفی 

 زمینه در خصوص به مقوفه لی (. 1321 همهارلن، و حقیقی رباش) شد خولهد حبظ عادالنه طور
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 یک مشتر  خرید تصمیم. ل   برخوردلر ل  لفعاده فوق لهمی  لز بیمه شررت ا  و خدماتی صنایع

 در مختل  لفرلد میشود باعث ره ل   لفرلد شخصی  تباوت. ل   پیچیده ب یار لغل  و شخصی رفتار

 میزلن به زیاد  حد تا لمر لی  ره نمایند لتخاک متباوتی خرید تصمیمات مشابه، موقعی  یک با مولج ه

با لنجام یک ( 2116)لنصار  و رئی ی  .(1326صافحی، )دلرد  ب تگی خریدلر و فروشنده بی  لعتماد

مطافعه میدلنی به لی  نتیجه ر یدند ره ریبی  خدمات شررت ا  بیمه و همدفی  ن ا با مشتریان عاملی 

 Ansari)لنجامد  یجاد لعتماد بی  مشتریان بوده و در ن ای  به لفزلی  وفادلر  مشتریان میرلید  در ل

& Riasi, 2016.)   با برر ی وضعی  شررت ا  بیمه ( 2113)به همی  ترتی ، هوفمگرن و همهارلن

وند در رشور  وئد گزلرش رردند ره با لفزلی  لعتماد مشتریان، نبوک شررت ا  بیمه در لجتماع نیز ر

گیر  رلبطه طوالنی مدت بی   لعتماد عامل لصلی شهل (.Holmgren et al., 2018)یابد  صعود  می

ها لعتماد نموده  ها  صاحاان بنگاه شود مشتریان به وعده ها  تجار  بوده و باعث می مشتر  و شرر 

 (.Reinhardt, 2013)و بدی  ترتی  تمایل بیشتر  برل  خرید محصوالت و خدمات  ن ا دلشته باشند

تولنایی هر . گردد می دریاف  ره رولبط بلند مدت مشتر  و فروشنده به لعتماد متقابل طرفی  بر جان  

یک لز طرفی  دلدو تد برل  فرلهم  وردن نتایج مثا  برل  دیگر ، میزلن تع د و پایاند  به لرتااط رل 

گردد ره  می ه بخشی لز باور مشتر  برلعتماد مشتر  ب(. Morgan and Hunt, 1994)رند می تعیی 

، لز همی  رو، لعتماد مشتر  به شرر  به معنا  (Swan et al.,1999)شود می موج  تع د و لفزلم و 

تولند رو  ر   مزلیا  بلند مدت خدمات  می رند ره می  ن ل   ره و  باور دلرد و لح اس

تولند به لی   می   به شرر  همچنی لعتماد مشتر(. Crosby etal., 1990)دریاف  شده ح اب رند

خدمات لرلئه شده لز  و   ملیمان مشتر  به ریبی  و تدلو":صورت تعری  گردد

ره تو ط شولرتز در  ال  ینظر نج کیبرل اس (. Garbarini and Johnson, 1999)"شرر 

 ن الز  % 41  یخود لعتماد ندلرند و همچن مهیب  به شررت ا ان،یدرصد لز مشتر 21لنجام شد،  2113

به طور  (.Schwarcz, 2013)ند تیان صادق نیو حقوق مشتر  ن ان ا  به  مهیب  معتقدند ره شررت ا

ل  تو ط  دلر  بر خرید محصوالت بیمه خاص در صنع  بیمه مشخص شده ل   ره لعتماد تاثیر معنی

عتماد، تمایل به خرید برل  مثال، توروس و رلبرت نشان دلدند ره با لفزلی  میزلن ل. مشتریان دلرد

 (.Torous and Roberts, 2017)یابد  ل  لفزلی  می محصوالت بیمه

لعتماد  فری  مثل میزلن ها   تولن بیان دلش  میزلن عمل به فعافی  و رارررد می ن ایتاً به طور خالصه

میزلن عمل صدلق  نمایان شده به بیمه گذلر، نحوه عملهرد و برخورد پر نل، نحوه پا خگویی لیشان و 
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 تأثیر اعتماد به شرکت های بیمه و شفافیت عملکرد بر ضریب نفوذ بیمه

به تع دلت و پایاند  به لصول حرفه ل ، تعیی  گر لعتماد به شرر  بیمه و در ن ای  خرید و یا 

 . خریدها   تی و وفادلر  مشتریان به شرر  بیمه خولهد بود

 فرضیات پژوهش
با توجه به لفزلی  شدت رقاب  در صنایع خدماتی و با عنای  به گ ترش فعافی  شررت ا  بیمه در 

لعتماد مشتریان و مرلجعی  حضور  شرر  ها، شع  و  و شبافی  رشور، لی  مطافعه به برر ی تاثیر

ج   د تیابی به لی  هد ، یک مطافعه میدلنی . بیمه پردلخته ل   نبوک ضری  بر بیمهها   نمایندگی

   زمون دو لی  تحقیق ل ا ا با هد. در ت رلن لنجام شده ل  ل   در بی  مشتریان چندی  شرر  بیمه

 :فرضیه زیر لنجام شده ل  

H1 . بیمه دلرد نبوک ضری  بر شررت ا  بیمه تاثیر مثا  و معنادلر  شبافی. 

H2 .بیمه دلرد نبوک ضری  بر شررت ا  بیمه تاثیر مثا  و معنادلر  لعتماد مشتر  به. 

ه و نمونه  مار ، شنا ی پژوه  شامل جامع روش: لدلمه لی  مقافه به شهل زیر  ازماندهی شده ل  

 پس . ها و همچنی  روش ا   مار  مورد ل تباده ج    زمون فرضیات روش و لبزلر گرد ور  دلده

نتایج حاصل لز لی  تحقیق بیان شده و با نتایج گزلرش شده تو ط  ایر محققان مطابق  دلده شده 

 . ل  

 مدل مفهومی و روش تحقیق

لی  مطافعه لز  .ل   شده لنجام شبافی  و لعتماد بر ضری  نبوک بیمهتاثیر  یابیلرز هد  با حاضر مطافعه

همچنی  لز . پیمایشی ل  -ها، توصیبی فحاظ هد ، راربرد  و لز فحاظ نحوه لجرلء و گرد ور  دلده

پس لز برر ی لدبیات موجود و مطافعه . فحاظ زمانی لی  تحقیق به صورت مقطعی لنجام شده ل  

شهل )ها  تحقیق به صورت زیر تو عه دلده شد  ومی پژوه  بر ل اس فرضیهپیشنیه پژوه ، مدل مب 

1 .) 

 

 شفافیت

ضریب نفوذ بیمه   

 اعتماد
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 مدل مفهومی پژوهش. 8شکل 
 

ج   لرزیابی مدل مب ومی و  زمون فرضیات پژوه ، یک مطافعه میدلنی در بی  مشتریان برخی 

لز  نجا ره جامعه  مار  نامحدود ل   بنابرلی  حدلقل نمونه . شررت ا  بیمه در ش ر ت رلن لنجام شد

 :به صورت زیر قابل محا اه ل  ( و فرمول روررلن)رگانالزم مطابق با جدول مو

 

    
 

384
0025.0

9604.0

05.0

5.05.096.1
2

2

2

2


d

pqt
n 

 :در لی  فرمول
d=0.05  t=1.96   p=0.5   q=0.5 

 

پر شنامه در بی  نمونه  111برل  لطمینان بیشتر، . نبر لنتخاب شده ل   334ل  به حجم  بنابرلی  نمونه

 ره  اخته محقق پر شنامه قیطر لز تحقیق  ولالت به دلدن پا خ برل  الزم ها  دلده.  مار  توزیع شد

  ولالت د ته دو در پر شنامه  ولالت.  مد بد   ،شد دلده بیمه قرلر  ا شررت انیمشتر اریلخت در

 مانند نمونه دموگرلفیک ها  ویژگی برر ی به عمومی  ولالت .لند شده تدوی  لختصاصی و عمومی

 دهندگان پا خ دیدگاه لرزیابی به تخصصی  ولالت حافی در. پردلزد می تحصیالت و جن ی    ،

 .لند شده تنظیم فیهرت درجه پنج طی  مانا  بر پر شنامه  ولالت. پردلزدمی

، لز روش رولیی محتول و رولیی  ازه ل تباده شده ل  ؛ بدی  (Validity)برل  برر ی رولیی پر شنامه

معنی ره پر شنامه در لختیار تعدلد  لز ل اتید و خارگان ف  قرلر گرفته ره به لتباق لعتاار پر شنامه رل 

تایید نمودند و لز لی  طریق رولیی محتول  پر شنامه تایید شد، لز طرفی ج   برر ی رولیی  ازه لز 

ج   لرزیابی پایایی . نشان دلده شده ل   1 تباده شد ره نتایج در جدول ل AVEشاخص 

، ضری   فبا  ررونااخ و پایایی ترریای مربوط به هر یک لز متغیرها  (Reliability)پر شنامه

مشخص ل  ، مقادیر  1همانطور ره لز جدول (. 1جدول )پژوه  به صورت مجزل تعیی  شده ل   

بنابرلی  پایایی پر شنامه . ل   1/1بزرگتر لز مقدلر ها  ترریای در تمامی موفبه فبا  ررونااخ و پایایی 

. ل   1/1ها  پژوه  باالتر لز مقدلر تمامی شاخص AVEمقدلر همچنی  . پژوه  مورد تایید ل  

 .باشدنیز مورد قاول می بنابرلی  رولیی همگرل   ولالت پر شنامه
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  AVEجدول عالئم اختصاری، مقادیر آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و  .8جدول 
 AVE پایایی ترکیبی آلفای کرونباخ عالمت اختصاری شاخص

 TRA 333/1 242/1 613/1 شبافی 

 TRU 161/1 211/1 661/1 لعتماد

 IP 331/1 221/1 621/1 ضری  نبوک بیمه

 

برر ی نرمال بودن توزیع متغیرها  مورد برر ی لصلی معادالت  اختار  ها   یهی لز پی  فرض

لز جمله لی  . گیرد می مختلبی مورد ل تباده قرلرها   برل   زمون نرمال بودن دلده ها، روش. ل  

ل تباده لز شهل توزیع و یا به عاارت دیگر محا اه   رجی و چوفگی متغیرها  پژوه  ل   ها  روش

باشد، توزیع متغیرها نرمال ل    -2و  2بی  ها  چوفگی دلدهره پژوهشگرلن معتقدند ره هرگاه رجی و 

 (. 2111رالی ،)

گرد ور  شده لز توزیع نرمال پیرو  می رنند، لز مدل  از  ها   پس لز لطمینان لز لینهه دلده

ها   مار  با ل تباده لز دو نرم  رلیه تحلیل. معادالت  اختار  ج    زمون فرضیات ل تباده شد

 . صورت گرف   LISRELو  SPSS. 23لفزلر

 

 های پژوهش یافته
%( 11)نبر لز پا خ دهندگان مرد  221دموگرلفیک نمونه مشخص شد ره ها   بر ل اس برر ی ویژگی

نبر دلرل  مدرک راردلنی  42، %(23)نبر دیپلم  24لز فحاظ میزلن تحصیالت،  .لند نبر زن بوده 164و 

%( 6)نبر نیز رارشنا ی لرشد و باالتر  23و %( 11حدود )نبر دلرل  مدرک رارشنا ی  213، %(13)

نبر بی   121، %(22) ال  32تا  31نبر بی   111، %(26) ال  22تا  13نبر بی   111لز فحاظ   ،  .لند بوده

 .  ال    دلرند 11نبر نیز باال   41 ال و  42تا  41

ها با ل تباده لز  زمون چوفگی و  ها، نرمال بودن دلده ها   مار  ج    زمون فرضیه قال لز لنجام تحلیل

قرلر  -2و  2 تمامی متغیرها در بازه 2بر ل اس نتایج جدول . رشیدگی مورد لرزیابی قرلر گرف 

تولن فرضیات  رنند و فذل می  مده در لی  پیمای  لز توزیع نرمال پیرو  می بد  ها   ره دلده. دلشتند

 . مورد  زمون قرلر دلد( SEM)تحقیق رل با ل تباده لز مدف از  معادالت  اختار  
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 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.1جدول
 بیشترین کمترین کشیدگی چولگی انحراف معیار میانگین متغیر

 1 1 -131/1 -122/1 246/1 11/3 شبافی 

 1 43/1 -143/1 -116/1 362/1 66/3 لعتماد

 3/4 1 -424/1 -131/1 113/1 24/2 ضری  نبوک بیمه

و رمتری  مربوط به  66/3، بیشتری  لمتیاز ر   شده مربوط به لعتماد با میانگی  (2)با توجه به جدول

متغیر در  3لینهه چوفگی و رشیدگی هر با توجه به همچنی  . ل   24/2ضری  نبوک بیمه با میانگی  

در لدلمه  .تولن به طور تقریای نتیجه گرف  توزیع لی  متغیرها نرمال ل  قرلر دلرد می( -2، +2)بازه 

فرضیات تحقیق با ل تباده لز تهنیک مدف از  معادالت  اختار  مورد  زمون قرلر گرف  ره نتایج 

 . بیان دلده شده ل  زیر  ن در 
 

 
 ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش .8شکل 
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 داری مدل ساختاری پژوهشاعداد معنی .1شکل 

 

ره در مدل لبتدلیی تحقیق ها    بی  تمامی مؤفبهشود ره رلبطه می بر ل اس مدل ن ایی، به وضوح دیده

 .گرددبنابرلی  مدل تحقیق تأیید می.  مده بود مثا  و معنادلر ل  

 لز یهی ره ل   کرر شایان شده بپردلزیم ل تخرلج مدل گیر  لز نتیجه و بحث به لینهه لز قال

 مجذورلت ریشه میانگی  برلزندگی  اختار  شاخص معادالت مدف ا  ها  برلزندگیشاخص ب تری 

 ل  ،  زلد  درجه هر لنحرل   زمون همان ولقع به ره لی  مقدلر. ل  (RMSEA) خطا تقری 

 هاییمدل رو لی  لز. باشد 13/1باشند، باید مقدلر  رمتر لز  دلشته خوبی برلزندگی ره هاییمدل برل 

. باشند لز برلزش ضعیبی برخوردلرند 13/1 ن ا بیشتر لز مقدلر  مجذورلت خطا  میانگی  عدد ره

ره لی  مقدلر باید رمتر لز . شاخص دیگر برلزندگی حاصل تق یم مقدلر را  دو بر درجه  زلد  ل  

 ( 231، ص 1334هوم  . )دباش 3

بنابرلی  مقدلر . محا اه شده ل   212  زلد  درجه و 13/116دومقدلرخی فیزرل به خروجی توجه با

باشد ره مقدلر می 121/2حاصل تق یم را  دو بر درجه  زلد  برل  مدل مب ومی پژوه  برلبر با 

خطا  تقری  مجذورلت یانگی ریشه م برلزندگیخروجی مدل مقدلر شاخص  همچنی . قابل قاوفی ل  

دو شاخص مطرح شده در باال مقدلر قابل . ره مقدلر قابل قاوفی ل  . دهدنشان می 111/1برلبر با  رل
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 مشاهده ها دلده با پژوه  مب ومی مدل میان لندک تباوت قاوفی رل دلرند ره لی  لمر نشان دهنده

 . ل   تحقیق شده

 .ل  بیان شده  3خالصه نتایج در جدول 

 SEMنتایج حاصل از آزمون فرضیات با روش . 9جدول 
 نتیجه معناداری استاندارد فرضیه ها

 تایید 1.21 1.42 دلرد بیمه نبوک ضری  بر معنادلر  و مثا  تاثیر شبافی  شررت ا  بیمه

 تایید 2.13 1.21 دلرد بیمه نبوک ضری  بر معنادلر  و مثا  تاثیر لعتماد به شررت ا  بیمه

 

 42/1 برلبر میان شبافی  شررت ا  بیمه و ضری  نبوک بیمه رلبطه قدرت زمون فرضیه لول نشان دلد ره 

 لز بزرگتر ره ل    مده بد   21/1 زین  زمون  ماره. شود یم مح وب یقاوف قابل مقدلر ره ل  

 معنادلر شده دههمشا یهما تگ دهد یم نشان و بوده 26/1 یعنی% 1  خطا  طح در t یبحرلن مقدلر

 (. p<0.05) دلرد دلر  تاثیر معنی ضری  نبوک بیمه تولن بیان ررد ره شبافی  بر می  یبنابرل. ل  

 برلبر میان لعتماد به شررت ا  بیمه و ضری  نبوک بیمه رلبطه قدرت زمون فرضیه دوم نشان دلد ره 

 بزرگتر ره ل    مده بد   13/2 زین  زمون  ماره. شود یم مح وب یقاوف قابل مقدلر ره ل   21/1

 معنادلر شده دههمشا یهما تگ دهد یم نشان و بوده 26/1 یعنی% 1  خطا  طح در t یبحرلن مقدلر لز

 (. p<0.05) دلرد دلر  تاثیر معنی ضری  نبوک بیمه تولن بیان ررد ره لعتماد بر می  یبنابرل. ل  

 گیری نتیجه
. دلرد مهینبوک ب  یضر  یبر لفزل  دلر یمثا  و معن ریتاث  یره شباف دهد ینشان م قیتحق  یل جینتا

  مشتر  ی  م بازلر و ر   رضا  یلفزل  برل مهیب  شررت ا  یلز لرران موفق یهی  یلمروزه شباف

  ورد یوجود م به رللح اس   یل انیو در مشتر رند یم لعتماد رل محهم  ها هیپا  یشباف. رود یبه شمار م

همچنی  در تحقیق حاضر مشخص شد ره . رنند یرار م یلخالق  باال  با ل تاندلردها یشررت  ره برل

نیز نشان ( 1321)حقیقی و همهارلن . دلر  بر لفزلی  ضری  نبوک بیمه دلرد لعتماد تاثیر مثا  و معنی

ج بد   ها با نتای ل  وجود دلرد ره لی  یافته دلدند ره رلبطه مثاتی بی  لعتماد و خرید محصوالت بیمه

در مجموع نتایج بد    مده در تحقیق حاضر و مطافعات مشابه .  مده در تحقیق حاضر همخولنی دلرد

ها  جدید  برل   دهد ره برل  لفزلی  ضری  نبوک بیمه الزم ل   شررت ا  بیمه ل ترلتژ  نشان می

ق بتولنند خدمات ها  خود دلشته باشند تا لز لی  طری  از  در فعافی  ر   لعتماد و لفزلی  شبا 

مشخص شد  H2و H1 مطابق نتایج لی  تحقیق با تایید دو فرضیه. ل  بیشتر  رل به مشتریان ببروشند بیمه
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دلشته باشند ره ( گذلر بیمه)تولنند تاثیر مثاتی در تمایل خریدلر می ره دو عنصر ل ا ی لعتماد و شبافی 

لز نظر تعدلد خولهد شد و موجاات رشد ضری   بیمه حقدر ن ای  لی  لفزلی  تقاضا منجر به لفزلی  

 بیمه به عنولن بازیگرلن لصلی عرصه رقاب  در بازلر بیمهها   شرر . نبوک بیمه رل فرلهم خولهد  اخ 

یهی لز عولمل لعتماد  از . لجرلیی نمایند از   مدون و جدید به منظور لعتمادها   بای   ل ترلتژ  می

صبانه و به موقع به زیان دیدگان ل   ره لز طریق لنتشار تاثیرلت در صنع  بیمه پردلخ  خ ارت من

و ل   شبافی  در معامالت پیچیده بیمه.  ن، لعتماد بیمه گذلرلن به شرر  بیمه لفزلی  خولهد یاف 

بیمه، لعمافی ها   شرر  و شرلیط روش  قرلردلدها   لرلئه تصویر ولقعی لز وضعی  مافی و تولنایی

هرچند ضری  نبوک بیمه لرتااط م تقیم با شرلیط . منجر به شبافی  در لی  عرصه شودتولند  می ل   ره

لقتصاد  یک رشور و تولن خرید لفرلد  ن دلرد، وفی با عنای  به لینهه هنوز محصوالت بیمه در رشور 

ن ا  به  ایر راالها وضعی  منا   تر  برخوردلر ه تند، در صورت تقوی  دو عامل لعتماد و 

 .  قطعاً شاهد رشد و شهوفایی صنع  بیمه و لفزلی  ضری  نبوک در  اف ا   تی خولهیم بود شبافی 
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