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چکیده:
بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمايه گذاری و همچنین ،به منظور غلبه بر مشكالت ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و
كهولت است .در بسیاری از كشورها با بیمه های عمر ،منبع مالی عظیمی دركل جامعه از حق بیمه های گرفته شده به دست می آيد كه
میتوان برای توسعه ی خود صنعت بیمه و يا ديگر بخش ها و خدمات رسانی بیشتر استفاده كرد  .با وجود پیشرفت همه جانبه ی اين
بیمه در كشورهای توسعه يافته و حتی بسیاری از كشورهای در حال توسعه ،محصوالت بیمه ی عمر كه نیاز مبرم زندگی امروز است ،در
سبد مصرفی خانواده های ايرانی جايگاه مطمئنی به دست نیاورده است .بنابراين ،هدف از اين مطالعه بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و
اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در بیمه ايران میباشد .پژوهش حاضر از نوع پیمايشی -كاربردی بوده و مبتنی بر روشهای مدلسازی
معادالت ساختاری در حالت زمینهيابی است .دادههای موردنیاز ،از طريق پرسشنامه عوامل اجتماعی و اقتصادی از نمونهای  383نفری
از مشتريان بیمه ايران میباشد كه به روش نمونهگیری تصادفی جمعآوری گرديد .ضريب آلفای كرونباخ و پايايی تركیبی ،پايايی مناسبی
را برای پرسشنامه نشان داد .آزمون مدل مفهومی با روش حداقل مربعات جزيی و آزمون همبستگی متغیرها و با به بكارگیری نرمافزار
 SMART-PLSانجام شد .چندين يافته مهم مشاهده شده است .میزان تمايل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی و اجتماعی
تأثیرگذار است .عوامل اقتصادی بر میزان درآمد پايین ،قابل مقايسه بودن بیمه عمر سنتی با ساير فعالیت های سرمايه گذاری و میزان
تمايل به تقاضا ی بیم عمر موثر است و عوامل اجتماعی بر عدم فرهنگ سازی از طريق رسانه های اجتماعی و ناآشنايی مردم با بیمه
های عمر تاثیر معنی داری دارد.

واژههای کلیدی :عوامل اجتماعی ،عوامل اقتصادی ،تمايل به تقاضای بیمه عمر ،حداقل مربعات جزيی ،بیمه ايران
Review:
Yuhe can be used as a guide to capital and a means of capitalization, with the goal of
overcoming the problems caused by the death of the head of the family and old age. In many
Mujahideen living conditions, huge financial resources are available to the entire community
from the rights of the experts at your disposal to achieve that you can own the industry for
yourself and also from your specialized services. Use. With comprehensive progress and the
ability to develop advanced services and even using the received services, providing
commercial and health products and urgent need, daily life, in the consumer basket of Iranian
families, not to gain virtual positions . Therefore, the aim of this study was to investigate the
effect of economic and social factors on the demand for life insurance in Iran Insurance. The
present study is a survey-application type and is based on the methods of modeling structural
equations in the field of grounding. The required data, through a questionnaire of social and
economic factors, is a sample of 483 people from Iran Insurance customers, which was
collected by random sampling method. Cronbach's alpha coefficient and combined reliability
showed a good reliability for the questionnaire. The conceptual model test was performed
using partial least squares method and variable correlation test using SMART-PLS software.
Several important findings have been observed. The tendency to demand life insurance affects
economic and social factors. Economic factors affect low income, comparability of traditional
life insurance with other investment activities and the tendency to demand life insurance, and
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social factors have a significant effect on the lack of culture through social media and people's
unfamiliarity with life insurance.
Keywords: social factors, economic factors, tendency to demand life insurance, partial
minimum squares, Iran insurance
گسترش جامعه خويش مشاركت مینمايند .بیمههای عمر در
مراحل بدوی خود برپايه اصول علمی و فنی در رابطه با جدول های
حق بیمه و نحوه انتخاب مخاطرات پايهگذاری نشده بود و در واقع
پیدايش جدول مرگ و میر نقطه عطفی در تاريخچه بیمه عمر
محسوب میشود و به همین دلیل امروزه بیمهگران در زمان
گزينش بیمهگذاران عوامل زير را برای قبول يا رد يك پیشنهاد
وتعیین حق بیمه مناسب وضعیت سنی و سالمت بیمهگذار در نظر
میگیرند (مهرآرا1381 ،؛ حافظی.)1311 ،
بیمه عمر با توجه به ويژگی های خاص آن می تواند در فعال نمودن
بازار سرمايه نقش اساسی ايفاء نمايد  .ذخاير رياضی تجمیع شده
در شركتهای بیمه عمر می توانند باعث فعالیتهای اقتصادی سودآور
گردند  .از آنجا كه در بیمه عمر معموالً فاصله زمانی قابل توجهی
بین زمان دريافت حق بیمه توسط شركتهای بیمه عمر و زمان
پرداخت خسارت وجود دارد ،ذخاير رياضی قابل مالحظه ای در
رابطه با هر قرارداد تشكیل میشود كه شركت بیمه با استفاده
بهینه از آنها می تواند بازار سرمايه را فعال نموده و نقش جديدتری
در فعالیتهای سرمايه گذاری داشته باشد كه به نوبه خود باعث
افزايش اشتغال و رشد اقتصادی است  .تأثیر رشد بیمههای عمر
در اقتصاد به حدی است كه بسیاری از تحقیقات كاربردی به يك
رابطه يك به يك بین آن و توسعه و رشد اقتصادی با ضرايب
معناداری باال دست يافته اند (مهدوی)1388 ،
با وجود كار های بسیار با اهمیت انجام گرفته اين صنعت در كشور
ما مانند اكثر كشور های در حال توسعه ناشناخته باقی مانده و
نقش آن در اقتصاد كشور و زندگی خانواده ها ناچیز می باشد با
مقايسه ی آمار مربوط به میزان حق بیمه های عمر در كشور های
مختلف جهان با ايران  ،به نهايت عقب ماندگی آن در كشور پی
خواهیم برد  .اين امر در مورد اكثر كشور های در حال توسعه صدق
می كند  .كمیته امور نامرئی و مالی مربوط به تجارت در هشتمین
جلسه خود در دسامبر  ،1182با صدور قطعنامه ای درباره « بیمه
عمر در كشور های در حال توسعه » از دفتر « كنفرانس سازمان
ملل درباره رشد و تجارت » 3خواسته است تا تحقیقاتی را در رابطه
با جنبه های مختلف مالی موضوع انجام دهد و همچنین اقداماتی

مقدمه
امروزه بیمه به عنوان يكی از مظاهر پیشرفت به شمار می رود و
در بسیاری از كشورهای دنیا در زندگی افراد تاثیر گذار است  .مردم
از بیمه ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمايه گذاری  ،غلبه بر
مشكالت ناشی از مرگ سرپرست خانواده  ،پیری و كهولت سود
می برند لذا سهمی قابل توجه از درآمد خود را به آن اختصاص می
دهند  .حجم گسترده ی سرمانه ی شركت های بیمه به ويژ ه
شركت های بیمه ی عمر در جهان ،اين شركت ها را كه از اجزای
بارازهای مالی جهانی هستند  ،به انجام فعالیت های بازرگانی و
اقتصادی واداشته است  .اين شركت ها بخشی از سود به دست
آمده را به بیمه گذاران داده و نیزريال برای افزايش تقاضا و بازاريابی
و عرضه ی محصوالت بهتر به صورت گسترده ای فعالیت می كنند
(تقی زاده .)1381 ،از جمله روشهايی كه انسان هوشمند برای
رويارويی با خطرها و تامین شرايط اقتصادی – اجتماعی و روانی
خود فراهم آورده پديده « بیمه » است ؛ زيرا بیمه  ،ابزاری است
كه عالوه برای جبران زيان های اقتصادی ناشی از حوادث  ،تامین
آينده  ،ارتقای سطح زندگی افراد و ايجاد بستری مطمئن برای
رشد و توسعه اقتصادی موجب آرامش خاطر اعضای جامعه می
شود كه اين موضوع به نوبه خود  ،موجب پويايی حیات اجتماعی
 ،رشد و شكوفايی استعدادها و افزايش كارايی و بهره وری در جامعه
می شود خانواده  ،هنگامی كه منبع اصلی در آمدش در اثر خطراتی
از قبیل مرگ زودرس ،از كارافتادگی ،بیكاری و يا فرا رسیدن ايام
پیری و بازنشستگی از بین می رود ؛ در صورتی كه منابع ديگری
برای جايگزينی نداشته باشد دروضع بسیار بدی قرار می گیرد در
چنین شرايطی با مكانیسم بیمه های زندگی می توان با چنین
پیامدهای سوئی مقابله كرد (مهدوی و ماجد1311 ،؛ لويس،
.)1181
بیمههای اشخاص (عمر ،حادثه ،درمانی) يكی از شاخص های
شناخته شده برای سنجش میزان تأمین و رفاه مردم كشورهاست
و كشورهايی كه افراد آن به فراخور نیاز خود از اين تأمین
برخوردارند ،با اطمینان و اعتماد بیشتریدر برنامهريزی توسعه و
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های بزرگی مواجه می شوند كه آن را بیمه نكرده باشند ممكن
است به ورشكستگی و تعطیلی مواجه شوند .در چنین مواردی ،نه
تنها اين شركت ها ارزش خود را از دست می دهند بلكه كمكی كه
آن ها می توانستند به اقتصاد بكنند نیز از بین می رود كه از جمله
ضررهای ناشی از ورشكستگی ،میتوان از بیكاری كارگران و
كارفرمايان ،همچنین از دست رفتن فرصت خريداری مشتريان از
آن شركت و حذف درآمد مالیاتی دولت نام برد .بنابراين ثبات فراهم
شده بوسیله شركت های بیمه (صنعت بیمه) ،افراد و شركت ها را
در خلق ثروت با اين تضمین كه سرمايه آن ها در مقابل خطرات
بیمه پذير ،بیمه شده است ،حمايت می كند (حسن زاده و حیدری،
.)1381
با توضیحات بیان شده د ر ارتباط با اين كاركرد و هم چنین مدل
نظری ارائه شده می توان گفت اين كاركرد بیشتر از طريق بهره
وری كل عوامل تولید و نسبت سرمايه گذاری به پس انداز بر نرخ
رشد اقتصادی موثر باشد.
ب) بیمه جانشین و تكمیل كننده ای برای برنامه های تأمین
اجتماعی دولت است :بیمه ،بويژه بیمه عمر میتواند جايگزينی برای
برنامه های تامین اجتماعی دولت باشد .هم چنین بیمه های عمر
انفرادی ،برنامههای تأمین اجتماعی را تكمیل می كنند .بنابراين با
بیمه های عمر انفرادی فشار بر سیستم های تأمین اجتماعی كاهش
می يابد و هم چنین اين بیمه ها به افراد اجازه می دهند تا برنامه
های امنیتی خود را با ترجیحات خود تنظیم كنند .مطالعات نشان
می دهند كه هزينه های انفرادی باالتر در بیمه های عمر با كاهش
هزينههای دولت در زمینه برنامه های بیمه اجتماعی در ارتباط
هستند .نكته ديگر اينكه با توجه به چالش های مالی رو به رشدی
كه سیستم های بیمه اجتماعی كشورها با آن مواجه اند ،اين نقش
جانشینی و تكمیل كنندگی صنعت بیمه بسیار با ارزش خواهد بود.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان گفت اين كاركرد ،بیشتر از
طريق نرخ پس انداز و بهره وری عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی
موثر باشد (جعفری و كارگر.)1381 ،
ج) بیمه ،تجارت و معامالت را تسهیل می كند :تولیدات و خدمات
زيادی تنها هنگامی كه بیمه مناسب موجود باشد ،تولید و فروخته
خواهند شد .به عبارت ديگر پوشش بیمه ای شرطی برای وارد شدن
در چنین فعالیت هايی است .سرمايه گذاران سرمايه خود را زمانی
به پروژه ه ای با ريسك باال اختصاص می دهند كه سرمايه آن ها
از بیمه مناسبی برخوردار باشد .به عبارت ديگر اگر كارآفرينان از
بیمه مناسبی برخوردار باشند (پوشش بیمه ای مناسبی داشته
باشند) معامالت و تجارت را گسترش می دهند .در نتیجه می توان

را كه ك شورهای در حال توسع عضو يونكتاد بايد در قالب رقابت
بودن بیمه عمر در مقايسه با ساير سپرده ها انجام دهند توصیه
نموده است (سیگما .)2111 ،يكی از شاخص های توسعه يافتگی
صنعت بیمه در دنیا  ،سهم فعالیت های بیمه های عمر از بازار بیمه
است .سهم بیمه عمر در بازار بیمه در ايران ،به دلیل سطح باالی
تورم ،پايین بودن درآمد سرانه و فعالیت كم موسسات ،در سال
های گذشته هیچ گاه حدود  %11نبوده است  .حركت صنعت بیمه
بر اساس اين روند  ،سهمی حدود  % 11از كل حق بیمه های بازار
را تا سال  1312رقم خواهد زد و با فرضی خوشبینانه تا سال
 1313به حدود  111خواهد رسید ( بیمه مركزی ج.ا.ا .)1388
بنابراين مساله اصلی اين پژوهش ،بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و
اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر از ديدگاه مشتريان بیمه ايران می
باشد.
مبانی نظری پژوهش
امروزه بیمه واقعیتی است كه در پرتو آن مسیر رسیدن به اين هدف
هموار می گردد .بیمه تكیه گاه مناسبی است كه در زمان هايی
خاص به كمك افراد آمده و وضعیت اقتصادی آنها را سر و سامان
داده و امنیت خاطر و رفاه مالی آنان را فراهم می سازد .اصوال بیمه
يك قرارداد و توافق بین شركت يا سازمان بیمه ای با افراد و اقضار
جامعه است .هر گونه توافقی كه شده باشد الزم االجراست .نظر به
اينكه افراد به نوعی تحت پوشش يكی از انواع بیمه ها می باشند
در شرايط عمومی هر يك از بیمه ها در ابتدا تعاريف مختصری
راجع به بعضی از واژه های مربوطه ارايه شده است (روبايه2111 ،؛
كارگزار.)1381 ،
صنعت بیمه يك مؤسسه مالی غیربانكی است لذا علی رغم فقدان
ادبیات نظری آشكار در زمینه توسعه بیمه و رشد اقتصادی ،ما با
بیان مطالعات نظری و بررسی مطالعات تجربی انجام شده و هم
چنین تمركز بر كانالهای اثرگذاری صنعت بیمه روی رشد
اقتصادی سعی در پوشش اين شكاف داريم .در اين خصوص اسكیپر
( )1118بیان كرد كه از ديدگاه عملكردی شركت های بیمه می
توانند روی رشد اقتصادی تأثیر داشته باشند كه اين عملكرد در
هفت زمینه می باشد:
الف) بیمه باعث افزايش ثبات مالی می شود :بیمه با خسارت دادن
به آن هايی كه ضرر و زيان ديده اند به استحكام و ثبات مالی افراد،
خانوارها و سازمان ها كمك می كند .بدون بیمه افراد و خانوارها از
لحاظ مالی فقیر شده و مجبور می شوند برای كمك دست نیاز به
سمت اقوام ،دوستان يا دولت دراز كنند .شركت هايی كه با خسارت
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افزايش بهره وری كل عوامل تولید كمك می كند (برات پور،
1311؛ چو.)2111 ،
ه) بیمه مديريت ريسك را تسهیل می كند :فرآيند مديريت ريسك
شامل مراحل )1 :شناسايی ريسك  )2اندازه گیری ريسك )3
ارزيابی ريسك  )3كنترل ريسك می باشد .واسطه ها و سیستم
مالی ،ريسك را قیمت گذاری ،انتقال و جمع آوری و كاهش می
دهند .هر چه سیستم مالی خدمات مديريت ريسك را بهتر فراهم
كند ،محرک های سرمايه گذاری و پس انداز افزايش يافته و منابع
كارآتر تخصیص می يابند .حال سوال اين است كه موسسات مالی
چگونه ريسك را قیمت گذاری می كنند؟ قیمت گذاری ريسك
برای تمام واسطههای مالی اساسی است .بیمه گران ريسك را در
دو سطح ،قیمت گذاری می كنند :الف – بیمه گران احتمال
خسارت موسسات ،اشخاص و اموالی كه برای آن ها بیمه خريداری
می شود را ارزيابی می كنند ،حال هر چه احتمال خسارت بیشتر
باشد ،قیمت باالتر می رود .به عبارت ديگر با افزايش احتمال
خسارت ،قیمت ريسك افزايش می يابد .بیمه گران در ارزيابی
احتمال خسارت از بیمه شدگان می خواهند عوامل افزايش يا
كاهش ريسك را شرح دهند .بنابراين بیمه گران به طور منطقی تر
با ريسك روبرو می شوند.
ب -بیمه گران وضعیت سرمايه گذاران متقاضی وام را نیز دقیقا
مورد بررسی قرار می دهند كه موفقیت آنها در پروژه های سرمايه
گذاری شده قبلی چطور بوده است وبه عبارت ديگر اعتبار آن ها
مورد ارزيابی قرار می گیرد .اين فرايند به بیمه گران امكان می دهد
كه در مورد مشخصات ريسك شركت ،اطالعات بهتری كسب كنند.
در خصوص انتقال ريسك می توان گفت ،بیمه به موسسات و افراد
اجازه می دهد كه ريسك خود را به جهت برطرف كردن نیازهايشان
انتقال دهند .ريسك اموال ،مسئولیت ،از دست دادن درآمد و ساير
ريسك ها قابل انتقال به يك بیمه گر برای قیمت گذاری هستند.
به عالوه بیمه گران عمر با تنظیم قراردادهای مناسب به افراد كمك
می كنند كه پس اندازشان را به يك وضعیت با ريسك مطلوب
تغییر دهند .جمع آوری ريسك در قلب بیمه قرار دارد (مركز اصلی
بحث بیمه است) .جمع آوری ريسك نیز همانند قیمت گذاری
ريسك در دو مرحله صورت می گیرد.
الف -بیمه گران در جمع آوری ريسك افراد بطور منطقی می توانند
كل خسارت را برآورد كنند .هر چه تعداد بیمه شده بیشتر باشد،
تجربه بیمه گر پايدارتر و قابل پیش بینی تر خواهد بود .نكته ديگر
اينكه هر چه تعداد بیمه شده بیشتر باشد ،منجر به كاهش در
ضريب خسارت خواهد شد و به بیمه گران اجازه می دهد كه حق

گفت بیمه فعالیت كارآفرينان و تجارت جهانی را پايه گذاری می
كند و بدون بیمه ،تجارت و معامالت كاهش خواهند يافت .به
عبارت ديگر بیمه در درجه باز بودن يك اقتصاد نقش آفرينی می
كند (دانايی فرد و همكاران.)1381 ،
د) بیمه به تجهیز پس اندازها كمك می كند :مطالعات انجام شده
نشان می دهند كه به طور متوسط كشورهايی كه پس انداز بیشتری
دارند ،سريعتر رشد می يابند .به عبارت ديگر پس انداز موتور رشد
اقتصادی هر كشور می باشد .حال بیمه گران (صنعت بیمه) می
توانند نقش مهمی در تجهیز پس انداز و تخصیص آن در سرمايه
گذاری ايفا نمايند (همان منبع).
در اين خصوص بیمه گران (صنعت بیمه) به سه طريق ،كارايی
سیستم مالی را افزايش می دهند .الف) بیمه گران هزينه های
معامله مربوط به گردآوری پس انداز كنندگان و وام دهندگان را
كاهش می دهند .بدين صورت كه ،هزاران نفر به طور نسبی حق
بیمه می پردازند و سپس بیمه گران اين پول را به عنوان وام در
اختیار مؤسسات و شركت های سرمايه گذار قرار می دهند .وقتیكه
بیمه گران اين كار واسطه ای را انجام می دهند به بیمه گذاران
انفرادی كمك می كنند تا از كارهای پرهزينه و وقت گیر وام دادن
و سرمايه گذاری مستقیم اجتناب كنند .بیمه گران در مقايسه با
افراد می توانند اطالعات الزم برای سرمايه گذاری مستقیم اجتناب
كنند .بیمه گران در مقايسه با افراد می توانند اطالعات الزم برای
سرمايه گذاری سالم را با كارايی بیشتری بدست آورند ،در نتیجه
منافع حاصل از سرمايه گذاری در پروژه های با بازدهی باال از طريق
كاهش در حق بیمه وصولی در صدور بیمه نامه در سال های آتی
به طور غیرمستقیم در اختیار بیمه گذاران قرار میگیرد.
ب) بیمه گران با دريافت حق بیمه از بیمه گذاران ،قادرند وجوه
نقد را به صورت وام های بلندمدت و ديگر سرمايه گذاری ها
اختصاص دهند به عبارت ديگر بیمه گران نقدينگی ايجاد می كنند
و عدم نقدينگی را از طريق پرداخت وام كاهش می دهند .ج) بیمه
گران صرفه های اقتصادی مقیاس را در سرمايه گذاری ها ايجاد می
كنند .زيرا بیشتر پروژه های سرمايه گذاری كه كامال بزرگ هستند
نیاز مالی بااليی دارند كه بیمه گران قادرند با جمع آوری حق بیمه
بیمه گزاران ،نیازهای مالی چنین پروژه هايی را تأمین كنند .در
نتیجه بیمه گران با گسترش پروژه های سرمايه گذاری و با تشويق
كارايی اقتصادی به اقتصاد ملی كمك می كنند .بدين ترتیب اين
كاركرد صنعت بیمه دقیقا در ارتباط با نرخ پس انداز و نسبت
سرمايه گذاری به پس انداز تاثیر گذاری توسعه بیمه و رشد
اقتصادی در مدل پاگانو می باشد .همچنین به طور غیرمستقیم به
4
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سرمايه گذاران جمع آوری می كنند .پس انداز كنندگان و سرمايه
گذاران انفرادی ممكن است وقت ،منابع و توانايی به عهده گرفتن،
جمع آوری و پردازش اين اطالعات را نداشته باشند .اما بیمه گران
در اين زمینه مزيت دارند و در تخصیص سرمايه مالی و كنترل
ريسك بیمه بهتر عمل می كنند .بیمه گران سالمترين و
كارآمدترين شركت ها ،پروژهها و مديران را انتخاب كرده و برای
آن ها بیمه و سرمايه مالی تهیه می كنند .بیمه گران گرايش دائمی
به شركت ها ،مديران و پروژه هايی دارند و آن هايی را تدارک
سرمايه مالی می كنند كه به بهترين نحو به سود سهامداران كار
كنند .با انجام اين كار بیمه گران (شركت های بیمه) جهت تدارک
مالی ،به طور محسوس شركت هايی كه از مديريت خوب برخوردار
هستند را انتخاب می كنند .از اين طريق شركت های بیمه نه تنها
باعث تخصیص كارآمدتر سرمايه می شوند بلكه كنترل ريسك را
نیز سرعت می بخشند .هم چنین اين عملكرد بیمه می تواند از
طريق افزايش سرمايه گذاری به پس انداز روی نرخ رشد اقتصادی
اثر بگذارد .به طور خالصه صنعت بیمه با هفت عملكرد خود از دو
كانال ،الف) انباشت سرمايه (فیزيكی ،انسانی) و
ب) نوآور ی فنی ،می تواند روی رشد اقتصادی تأثیر بگذارد
(صمیمی،كارگر.)1381،

بیمه كمتری مطالبه كنند ،بنابراين حق بیمه در سطح پايین تری
حفظ می شود .ب -بیمه گران از جمع آوری حق بیمه و سرمايه
گذاری اين وجوه سود می برند ،به عبارتی شركت های بیمه از
فعالیت های سرمايه گذاری سود می برند .بیمه گران با جمع آوری
حق بیمه از افراد و مؤسسات در يك دامنه گسترده به پرتفوی
سرمايه گذاری خود تنوع خواهند بخشید .هم چنین قصو و كوتاهی
برخی از وام گیرندگان بوسیله تعداد بیشتر سرمايه گذاران قوی و
سالم جبران خواهد شد .هر چه تجربه سرمايه گذاری بیمه گر
پايدارتر و قابل پیش بینی تر باشد ،برای وام دادن كمتر هزينه
خواهد كرد .به عبارت ديگر در وام دادن كمتر دچار مشكل خواهد
شد .بدين ترتیب اين كاركرد صنعت بیمه می تواند از طريق افزايش
نسبت سرمايه گذاری به پس انداز ،روی نرخ رشد اقتصادی اثر
بگذارد.
و) بیمه به كاهش خسارت كمك می كند :شركت های بیمه برای
كمك به بیمه شدگان جهت كاهش و جلوگیری از خسارت از انگیزه
های اقتصادی بهره می گیرند .عالوه بر اين دانش دقیق هر شركت
بیمه در مورد حوادث و فعالیت های زيان آور به آن امكان می دهد
كه زمینه كنترل و ارزيابی خسارت با ساير شركت های بیمه رقابت
كند .وقتی كه قیمت گذاری و دسترسی به بیمه به تجربه خسارت
و رفتار ريسكی وابسته باشد ،بیمه گذاران ابزارهای اقتصادی كنترل
خسارت را به دست می آورند .بیمه گران از برنامه ها و ابزارهای
كنترل خسارت از قبیل جلوگیری از آتش سوزی ،فعالیت های
بهداشتی و سالمت كار ،جلوگیری از زيان صنعتی ،كاهش در
خسارت اتومبیل ،سرقت و حادثه حمايت زيادی می كنند .اين
برنامه و ابزارها ،خسارت وارده به موسسات و افراد را كاهش داده و
مديريت ريسك را تكمیل می كنند .به عبارت ديگر جامعه نیز به
طور كلی از كاهش چنین خسارت هايی سود می برند .خدماتی كه
شركت بیمه برای پیشگیری و كنترل خسارت ارائه می دهد،كاهش
فراوانی و شدت خسارت را مورد هدف قرار می دهد .از آنجا كه
كاهش خسارت ها باعث افزايش سود مورد انتظار و كاهش حق
بیمه ای مرتبط می شود ،وجود فعالیت های مربوط به كنترل و
پیشگیری از خسارت ،به يك نیاز اساسی برای شركت های بیمه
تبديل شده است .اين عملكرد بیمه می تواند از طريق بهره وری
كل عوامل تولید بر نرخ رشد اقتصادی موثر باشد (آل احمد و
همكاران.)1311 ،
ز) بیمه به تخصیص كارآمد سرمايه كمك می كند :بیمه گران
اطالعات اساسی شركت ها و پروژه ها را هم برای ارزيابی اينكه
بیمه را به چه قیمتی بفروشند و هم به عنوان متقاضیان وام و

موانع پیش روی توسعه بیمه های عمر در ایران
براساس مطالعات گوناگونی كه در زمینه شناسايی موانع توسعه
بیمه های عمر با رويكردهای مختلف در كشور صورت گرفته ،
مهمترين موانع به چهار عامل زير تقسیم می شود :
(رشنوادی)1381،
عوامل اقتصادی :
باال بودن نرخ تورم ،پايین بودن درآمد سرانه ،عدم ثابت سیاست
های اقتصادی در كشور ،بار تكفل باال يا ابعاد خانواده ،قابل رقابت
نبودن بیمه های عمر سنتی با ساير فعالیتهای سرمايه گذاری
(ونگ.)2111 ،
عوامل ساختاری  :عدم ارائه برنامه مناسب برای مشاركت بیمه
گذاری در منافع حاصل از سرمايه گذاری ذخاير رياضی توسط
شركت های بیمه ،فقدان فعالیت های تخصصی در زمینه بیمه های
زندگی ،فقدان برنامه ريزی در زمینه آموزش و آگاهی به شبكه های
فروش ،دولتی بودن شركت بیمه ،عدم انگیزه كافی در شركت های
خصوصی برای بازاريابی و تبلیغات به دلیل واگذاری سهم 11
درصدی به بیمه مركزی ايران و هزينه های باالی تبلیغات ،وضع
قوانین و مقررات دست و پا گیر ،عدم توجه به مساله بازخريد بیمه
5
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نامه های الگوی استاندارد برای شرايط عمومی بیمه نامه ،كمبود
نیروی انسانی كار آمد در عرضه خدمات بیمه ای از جمله بیمه های
زندگی ،عدم انگیزه در فروشنده برای بهبود و افزايش كیفیت و
مطلوبیت مداوم مهارت های حرفه ای خود ،كمبود تبلیغات مناسب
و اطالع رسانی صحیح به جامعه از طرف شركت های بیمه ،عدم
برنامه ريزی در تشخیص نیازهای بیمه گذاران بالقوه در جهت ايجاد
طرح های مناسب با نیازهای اقشار مختلف جامعه ،فقدان برنامه
ريزی در زمینه آموزش ،عدم تاسیس شركت بیمه تخصصی ().يكی
از مهم ترين مشكالت ساختاری كشورهای جهان سوم نظیر ايران
اين است كه اختالفات طبقاتی زيادی بین دهك های جامعه وجود
دارد واكثريت جامعه در سطح افراد كم درآمد و يا به عبارتی نسبتاً
فقیر هستند و درصد بسیار كمی ثروتمند و مرفه و درصد كمی نیز
در سطح متوسط قرار دارند (مهدوی.)1311،
عوامل اجتماعی  :عدم فرهنگ سازی در جامعه از طريق رسانه های
جمعی و با حمايت دولت ،نا آشنايی مردم با بیمه های عمر و
مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی (لی.)2118 ،

عدم فرهنگ
سازی

میزان
تمايل برای
تقاضای
بیمه عمر

عوامل

درجامعه
ناآشنایی

اجتماعی

مردم با بیمه
های عمر
قابل رقابت

عوامل
اقتصادی

نبودن بیمه
های عمر
سنتی با ساير
سطح پايین
درآمد

عوامل فرهنگی  :عدم اعتقاد به اولويت خريد بیمه نامه عمر در
مقابسه با ساير امكانات ،فرهنگ تقدير گرايی و توجه غیر اصولی به
پديده سرنوشت ،نبود تفكر و انديشه آينده نگر (لی.)2118 ،

بررسی تمايل

فرضیه های پژوهش
فرضیه های اصلی :
 .1میزان تمايل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی تاثیر معنی
داری دارد.
 .2میزان تمايل به تقاضای بیمه عمر بر عوامل اجتماعی تاثیر معنی
داری دارد.

روش شناسی پژوهش

فرضیه های فرعی :

نمونه  :نمونه انتخابی در اين مطالعه ،مشتريان بیمه عمر در بیمه

 .1درآمد پايین بر عوامل اقتصادی تاثیر معنی داری دارد.
 .2قابل مقايسه نبودن بیمه عمر سنتی بر عوامل اقتصادی تاثیر
معنی داری دارد.
 . 3میزان تمايل برای تقاضای بیمه عمر بر عوامل اقتصادی تاثیر
معنی داری دارد.
 . 3عدم فرهنگ سازی در جامعه از طريق رسانه های اجتماعی بر
عوامل اجتماعی تاثیر معنی داری دارد.
 .1ناآشنايی مردم با بیمه عمر بر عوامل اجتماعی تاثیر معنی داری
دارد.

ايران در سطح كالنشهر تهران میباشند .پرسشنامهها به بر اساس
اطالعات از  311مشتری در كلیه شعبات بیمه ايران 383 ،نفر به
عنوان نمونه انتخاب شد كه بر اساس نمونهگیری تصادفی در
شعبات بیمه ايران صورت گرفت ،در كل  383نفر در اين مطالعه
شركت نمودند.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
روش تحقیق

اعتبار و پایایی  :يك ابزار پیمايشی بايد با استفاده از تكنیك های
اماری مانند تست پايايی برای تايید پیوستگی درونی معیارها و
تجزيه و تحلیل عوامل جهت تايید روايی ساخت كه شامل روايی
همگرا و افتراقی است مورد بررسی قرار گیرد .مقادير آلفای كرونباخ
از  19111تا  19113در نظر گرفته شده كه برای همه ی ابعاد از
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سواالت ما بین  191و  1محاسبه میشود كه هر چقدر به  1نزديكتر
باشد ،مطلوبتر میباشد .پايايی تركیبی هر يك از سازهها ،از ضريب
ديلون -گلداشتاين ( )CRاستفاده شد .مقادير قابل پذيرش بايد 191
يا بیشتر باشند .مقادير میانگین واريانس استخراجشده191-AVE -
و بیشتر برای اين شاخص توصیه شده است و اين امر به معنای آن
است كه سازه مورد نظر حدود  11درصد يا بیشتر واريانس
نشانگرهای خود را تبیین میكند.

 191از بیشتر است .از اين رو همه شاخصها از پايايی الزم برخوردار
هستند.
سنجش متغیرها  :بر اساس اصول طراحی مقیاس پیشنهاد شده
توسط چرچیل ( ،)1111يك پرسشنامه با مقیاس پنج نقطه ای
لیكرت به عنوان منبع اندازه گیری سازه های تعیین شده در مدل
طراحی شد و در تحقیق حاضر ،مورد آزمايش قرار گرفت .پرسشنامه
ها ،به دقت از مطالعات مرتبط جمع آوری شده اند.
روش تحلیل داده ها  :برای آزمون مدل مفهومی پژوهش ،از روش

جدول  .1آمارههای اصلی متغیرهای پژوهش

تحلیل مسیر استفاده شده است .روش تحلیل مسیر تعمیمی از
رگرسیون معمولی است كه قادر است عالوه بر بیان آثار مستقیم،
آثار غیر مستقیم و اثر كل هر يك از متغیرهای مستقل را بر
متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی روابط و همبستگی
مشاهده شده آنها را تفسیر كند .اين روش تركیب رياضی و آماری
پیچیده ای از تجزيه و تحلیل عاملی و رگرسیون چند متغیره است
كه در يك سیستم پیچیده گرد هم آمده تا پديدههای پیچیده را
مورد تجزيه و تحلیل قرار دهد .از طريق اين فنون پژوهشگران
میتوانند ساختارهای فرضی (مدلها) را رد يا انطباق آنها را با داده-
ها تايید كنند (آكر و جكوبسون .)1113 ،1نرمافزار مورد استفاده،
 Smart-PLSاست .اين نرمافزار از روش حداقل مربعات جزيی
برای ارايه مدلهای معادالت ساختاری استفاده میكند و قابلیت
آزمون هر دو نوع متغیر (تشكیلدهنده و انعكاسی) را داراست،
همچنین نسبت به وجود شرايطی مانند همخطی متغیرهای
مستقل ،نرمال نبودن دادهها ،كوچك بودن حجم نمونه سازگار است
(همان منبع).

متغیرها
ی پنهان

ابعاد
متغیرها
ی پنهان

میانگین
واريانس
استخراج
ی

اعتب
ار
مرک
ب

ضری
ب
تعیین

آلفای
كرونب
اخ

عوامل
اجتماعی

رسانه
های
اجتماعی

1/11

1/81

/822
1

1/88

ناآشنايی
مشتريان

1/11

1/11

/321
1

1/81

درآمد
پايین

1/18

1/12

/181
1

1/11

بیمه
های
سنتی

1/11

1/1

/321
1

1/11

میزان
تمايل

1/1

1/11

/313
1

1/83

عوامل
اقتصادی

مدل بیرونی و جدول دادهها
در مدلهای  PLSدو مدل آزمون میشود .مدل اول شامل مدل
بیرونی است كه همارز مدل اندازهگیری در معادالت ساختاری است.
مدل دوم ،مدل درونی است كه همارز مدل ساختاری در مدلهای
معادالت ساختاری است .شاخصهای برازش رايج در مدلهای
اندازهگیری  PLSبرای چهار متغیر مكنون پژوهش در قالب جدول
 2ارايه شده است .آمارههای اصلی (پايايی ،بارهای عاملی تأيیدی،
میانگین واريانس استخراجشده و پايايی مركب) برای تمامی
متغیرهای پژوهش در جدول  ،1نشان داده شده است .ضريب پايايی

میزان تمايل

1/12

1/1

1/13

مدل درونی
پس از آزمون مدل بیرونی ،اكنون الزم است تا مدل درونی كه
نشانگر ارتباط بین متغیرهای مكنون پژوهش است ،ارايه شود .با
استفاده از مدل درونی میتوان به بررسی فرضیههای پژوهش
پرداخت .مدل درونی پژوهش با كاربرد نرمافزار SMARTPLS
انجام شد .مدل مفهومی آزمونشده در شكل  2و  3ارايه شده است.

5. Aker and Jacobson

7

فصلنامه رهیافتی رد مدرییت بازرگانی،دوره دوم(فصل اتبستان )،سال ،9911صفحه 91-9

شكل  .2مدل آزمونشده حاصل از نرمافزار حداقل مربعات جزيی در حالت استاندارد
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شكل  .3مدل آزمونشده حاصل از نرمافزار حداقل مربعات جزيی در حالت سطح معنیداری
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جدول  .2نتايج مربعات جزيی ( )PLSبرای فرضیهها

تايید

متغیر
مستقل

متغیر
وابسته

میزان
تمايل به
تقاضای
بیمه
عمر

عوامل
اقتصادی

139311 1/111

عوامل
اجتماعی

39111

عوامل
اقتصادی

عوامل
اجتماعی

ضريب
مسیر

آمارهT

فرضیه نتیجه
نهايی

1/313

H1

جدول ( :)3همبستگی بین متغیرهای تحقیق
اقتصاد
ی

اقتصاد
ی

19128

اجتماع
ی

19318

19121

تأيید

درآمد
پايین

19111

19311

تأيید

تأيید
H2

درآمد
پايین

119313 1/881

بیمه
های
سنتی

129318 1/111

میزان
تمايل

39118

H3

H3
1/313

رسانه
های
اجتماعی

119182 1/111

ناآشنايی
مشتريان

119311

H1

تايید
تأيید

H1
1/113

H1

اجتماع
ی

تايید

درآم
د
پايین

بیمه
عمر
سنت
ی

تمايل
به
بیمه
گذار
ی

رسانه
اجتماع
ی

ناآشن
ايی
مشتريا
ن

1911
3

بیمه
عمر
سنتی

19111

19381

1911
1

1911
2

تمايل
به بیمه
گذاری

19118

19388

1931
2

1912
1

1981
1

رسانه
اجتماع
ی

19111

19138

1911
8

1931
1

1911
3

ناآشن
ايی
مشتريا
ن

19181

19132

19332
19331

1988
8

1933
3

1988
1

19811

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اينكه برای هر كدام از موارد بررسی در اين تحقیق
شاخص هايی تعیین شده است  ،لذا پیشنهاد می شود كه جهت
بهبود هر كدام از عوامل مذكور  ،با توجه به شاخص های مربوطه،
به شرح زير زير اقدام گردد:
الف :در جهت بهبود و ارتقاع عامل سطح پايین درآمد موثر بر
تقاضای بیمه عمر پیشنهاد می گردد:
 باتوجه به تاثیردرآمد بر تقاضای بیمه های عمر و پايین بودندرآمد سرانه كشور به نظر می رسد كه شركت های بیمه بايد از
طريق ايجاد بیمه های عمر با حق بیمه پايین ،افراد كم درآمد را
تشويق به خريد بیمه عمر كنند.
 افزايش درآمد سرانه و حمايت از دهك های پايین جامعه واستفاده از طرح های تشويقی جهت حمايت از اين گروه ها برای
استفاده از بیمه های عمر.
 سرمايه گذاری های مناسب از درآمد های حق بیمه های عمرو طرح های مناسب و سهیم كردن بیمه گذاران در سود حاصل.

همبستگی بین متغیرهای پژوهش
در پژوهش حاضر عالوه بر سنجش اثرات يكطرفه توسط آزمونهای
رگرسیونی در بخش قبلی به سنجش روابط تعاملی نیز اقدام شده
است .همبستگی بین متغیرها نیز در جدول  ،3ارايه شده است كه
قظر اين ماتريس مجذور مقادير میانگین واريانس استخراجشده را
نشان میدهد كه برای تمام متغیرها ،باالتر از  191میباشد.
بر اين مبنا نتايج آزمون همبستگی پیرسون در سطح معنیداری
يك درصد ،وجود همبستگی بین هوش بازاريابی ،هوش رقبا ،هوش
تكنولوژيكی ،هوش راهبردی با عملكرد بازاريابی را نشان میدهد.
شايان ذكر است كه كمترين همبستگی در مدل تحقیق مربوط به
همبستگی عوامل اجتماعی و ناآشنايی مشتريان با مقدار 19331
میباشد و بیشترين همبستگی در مدل تحقیق مربوط به
همبستگی درآمد پايین و ناآشنايی مشتريان برابر با  19888می-
باشد .همانطور كه مشهود است ،نتايج آزمون همبستگی و آزمون
حداقل مربعات جزيی وجود رابطه معنیدار و مثبت بین متغیرهای
تحقیق را تأيید میكند و گواهی بر تأيید فرضیهها است.
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ب :در جهت بهبود و ارتقاع عامل قابل رقابت نبودن بیمه های عمر
سنتی با ساير فعالیت های سرمايه گذاری موثر بر تقاضای بیمه
عمر پیشنهاد می گردد:
 جهت دادن حق بیمه ها به سمت طرح های عمرانی و سازندگیكه بازده مناسبی دارند.
 استفاده از كاال هايی كه برای افراد جذاب می باشد مانند تهیهمسكن در انتهای طرح برای بیمه گذاران.
 اطمینان از اينكه حركت ساالنه سود سرمايه بیمه گذار با تورمكشور همخوانی دارد.
 مطالعات جدی از عملكرد صنعت بیمه عمر در كشورهای موفقصورت گیرد تا از ابتكارات مديريتی و انگیزشی آنها بهره گرفته
شود .به عبارت ديگر از سعی و خطا كه مستلزم هزينه های هنگفت
است پرهیز شده و از تجربیات ديگران به نحو احسن استفاده شود.
ج :در جهت بهبود و ارتقاع عامل عدم فرهنگ سازی در جامعه از
طريق رسانه های جمعی و با حمايت دولت موثر بر تقاضای بیمه
عمر پیشنهاد می گردد:
 ايجاد برنامه های آموزشی برای كودكان در رسانه ها برای اينكهدر آينده بیمه های عمر بخشی از زندگی افراد به حساب آيد.
 ورود فرهنگ بیمه در كتب درسی دانش آموزان از طريقحمايت های دولت از اين صنعت.
 تبلیغ و معرفی خدمات ارزشمند بیمه عمر و تسهیالت و مزيتهايی چون معافیت های مالیاتی كه بر آن مرتبط است توسط بیمه
مركزی صورت گیرد تا مردم آگاهی كافی در مورد ماهیت و
سودمندی بیمه عمر پیدا كنند .طبیعی است در مراحل بعدی
شركت های بیمه عمر خصوصی مبلغ بیمه نامه های خود خواهند
بود.
د :در جهت بهبود و ارتقاع عامل ناآشنايی مردم با بیمه های عمر و
مترادف دانستن آنها با بیمه تامین اجتماعی و درمان موثر بر
تقاضای بیمه عمر پیشنهاد می گردد:
 ايجاد شبكه های فروش جدا از ساير بخش ها و شناساندن ايننوع بیمه به افراد
 آموزش درست و كامل در مورد بیمه های عمر و تربیت افرادمجرب برای فروش و ترويج انواع بیمه عمر در كشور به منظور باال
تر بردن سطح آگاهی افراد جامعه از اين نوع بیمه و مزايای آن.

پیشنهاد به محققین آتی :
 برای كار آينده پیشنهاد برای گسترش مجموعه ای از
متغیرهای اجتماعی واقتصادی برای انتظار وجود دارد طول عمر،
شهرنشینی ،و نظام رفاه اجتماعی است.
 با توجه به محدوديت های مالی و زمانی اين تحقیق در
شهرستان رشت انجام گرفته كه در تحقیقات آتی تاثیر عوامل
اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای بیمه عمر در ساير بخش ها نیز
انجام پذيرد.
 بررسی ساير عوامل تاثیر گذار برتمايل به تقاضای بیمه عمر از
جمله عوامل فرهنگی و ساختاری صورت پذيرد.
منابع و ماخذ
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