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 "که به من توان آموختن عطا فرمود سپاس خدای را"

 

 وصف نمی توانم معنایی باالتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در

 ه:وظیف اما  بر حسب .استادان خویش آشکار نمایم، که هر چه گویم، کم گفته ام

 صدر، هسع درکمال سید حسین میر جلیلی که از استاد با کماالت و شایسته؛ جناب آقای دکتر

برعهده  این رساله را یچ کمکی دراین عرصه برمن دریغ ننمودند و زحمت راهنماییه از

  ؛گرفتند

 متزح فروتنی، و خلق حسن با و فاضل؛ سرکار خانم دکتر آتوسا گودرزی که  از استاد صبور

 هنتیج به پروژه این ایشان، مساعدت بدون که شدند متقبل حالی در را رساله این مشاوره

 رسید؛ نمی مطلوب

زحمت فرموده و داوری پایان نامه  که قبولکامران ندری  جناب آقای دکتراز استاد ارجمند؛ 

این خردترین، بخشی از زحمات آنان تشکر و قدردانی را دارم. باشد که  کمالرا پذیرفتند 

 را سپاس گوید.
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 مقدمه 1-1

لی اص یهفاید  بیمه یکی از دستاوردهای بشری به منظور مقابله با رخدادها و حوادث ناگوار است که   

 "ریسک"و در قاموس بیمه به آن  رای مقابله با خطرات احتمالی استاطمینان در افراد بحصول آن 

ی هاتوان گفت، بیمه عالوه بر ایجاد محیطی امن برای فعالیتشود. فارغ از نوع بیمه میگفته می

طور کلی ایجاد فضای امن و آرام گذاری و بهاقتصادی، باعث ایجاد اطمینان برای کار، تولید و سرمایه

 اجتماعی و اقتصادی است.ی هابرای فعالیت

شود که از آن می ای به مشتریان ارائهامروزه در اکثر کشورهای جهان انواع مختلفی از خدمات بیمه  

های کار و از جمله های مسئولیت، بیمههای درمانی، بیمههای حوادث، بیمهتوان به بیمهجمله می

همترین نوع خدمات های زندگی در اغلب کشورهای جهان به عنوان مبیمه .های زندگی اشاره نمودبیمه

های کالنی را در جهت توسعه این نوع گذاریای سرمایههای بیمهای محسوب می شوند و شرکتبیمه

ای هستند که با های زندگی از حساس ترین خدمات بیمهشود بیمهدهند. گفته میمی بیمه انجام

در  های مستمرایجاد نوآوریتوجه به تغییر ساختار فرهنگی، اجتماعی و حتی پزشکی جوامع، نیازمند 

بخشد تا در آینده خاطر می به افراد اطمینان ، زندگی ی¬بیمه. باشندنوع و نحوه ارائه خدمت می

 مادی و هم از بعد آسایشرفاه بتوانند از زندگی بهتری برخوردار باشند. بنابراین هم از جنبه تامین 

 یلهوستواند به صورت یک روحی برای آحاد جامعه نقش بسیار مؤثری ایفا نماید. همچنین می و فکری

 .انداز برای افراد عمل نمایدپس

در کشورهای توسعه یافته، نقش مهمی  ، به ویژهزندگی با توجه به گسترش وسیع آن در جهان یهبیم  

وط تواند از سقمچنین گسترش این بیمه میکند. هاقتصادی ایفا می یهدر جهت ارتقای رشد و توسع

 نماید.یک باره خانواده و فقر )درصورت فوت سرپرست خانوار( جلوگیری می

گردد باز می 9164در سال  "یاری "زندگی به بررسی هایتقاضای بیمه یهمطالعات پیشین در زمین  

ندگی ز هایی مورد مطالعه قرار داد. بیمهانتظارزندگی را در قالب الگوی مطلوبیت ی هکه تقاضای بیم

مالی بازماندگان بعد از فوت سرپرست  یهانسانی از دست رفته یا تامین آیند یهبرای جبران سرمای

زندگی، به تعداد افراد  یهگیرد. تقاضای سرپرست خانوار برای بیمخانوار مورد تقاضای افراد قرار می

ر نظر یاری و با د زندگی یهساختاری نظری بیم یهخانواده بستگی دارد. لوئیس این رابطه را با توسع

کرد. در این حالت افراد تحت تکفل شخص، که در طول   وجیهات دیگر افراد خانواده بررسیگرفتن ت

اضای شوند. تقزندگی می یهتند، متقاضی بیممطمئنی مواجه هسزندگی سرپرست خانواده با درآمد نا

مدل چرخشی زندگی استوار  یهپای آور خانواده براساس طول زندگی نانزندگی بر یهایشان برای بیم

خرد و کالن حائز اهمیت است، در  یهزندگی از دو جنب یهاست که در آن درآمد مطمئن است. بیم



 

۳ 

 

اهر کار ماهر و نیمه مافزایش امید به زندگی و تشویق نیرویتواند سبب زندگی می یهسطح خرد بیم

زندگی، عامل ی هدر مشاغل پرخطر باشد و سطح رفاه خانوار را افزایش دهد. در سطح کالن نیز بیم

وری و تولید و حفاظت از افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، ارتقای امنیت اقتصادی، افزایش بهره

ی هریزی برای خرید بیمگذاران هنگام برنامهرود. بیمهمی شمارنی جامعه بههای انساسرمایهمنابع و 

 های مشابه مانند خرید واحدگذاری در زمینهگذاری، با انواع سرمایهعنوان نوعی سرمایهرا بهزندگی، آن

یابی ارز کنند و سپس ازها مقایسه  میگذاری در بانکمسکونی یا خرید جواهرات، خرید سهام یا سپرده

 گیرند.ها نسبت به خرید یا عدم خرید آن تصمیم میگذارینرخ سود انتظاری سرمایه

بسیاری از پژوهشگران معتقدند سه عامل مهم میانگین سنی و شاخص امید به زندگی، سبک زندگی   

درجوامع  ی زندگیبیمههای توسعه یا عدم توسعه و شاخص سالمتی به عنوان مهمترین شاخص

زندگی در جهان  یهشوند. دو کشور آمریکا و ژاپن دارای بیشترین سهم ارائه خدمت بیممی محسوب

 .هستند

ایم. پس از بیان مسئله و اهمیت و ضرورت رو پرداختهدر این فصل به بیان کلیات پژوهش پیش  

ان شناسی پژوهش را بیپژوهش، سؤال و فرضیه پژوهش بیان شده است. بعد از آن قلمرو و روش

های پژوهش را مطرح نمودیم و اختصاراً سازماندهی کل پژوهش را ایم. در نهایت محدودیتکرده

 آوردیم. 

 طرح مساله 2-1

ای دولتی و خصوصی به های بیمهایران از جمله کشورهایی است که در چند دهه اخیر از طریق شرکت 

دهند که میزان استقبال از خدمت پردازد. اما متأسفانه آمارها نشان میزندگی می یهارائه خدمت بیم

های موجود در این حقوقی(، علیرغم وجود پتانسیل) هاحقیقی( و سازمان) توسط افرادی زندگی بیمه

 .بوده است عرصه بسیار کم

ران قابل ارائه است، از جمله در ایی زندگی بیمهیافتگی دالیل مختلف و چند وجهی برای عدم توسعه  

، نبود نیروی متخصص و کافی برای زندگی یبیمهگذاری در مواردی چون دوران طوالنی بازده سرمایه

ها در مورد نظارت بر دولت یهزندگی، قوانین سخت گیرانی هبیم فنی )اکچوئری(انجام محاسبات 

های مهیند دقیق ارزیابی ریسک بیآها، نبود فریب خسارت باال نسبت به سایر بیمهزندگی و ضری هبیم

های زندگی، شناخت بیمه أای، عدم ارتقای فرهنگ بیمه ای مردم خصوصزندگی در شرکت های بیمه

مطرح  های زندگینبود تبلیغات و بازاریابی گسترده، از مواردی هستند که به عنوان موانع توسعه بیمه

اه این متفاوت بودن خاستگ یهنشان دهندی زندگی بیمهفتگی یااند. بررسی بیشتر موانع توسعهشده

 مربوط به گروهی اجتماعی کشور هستند، عوامل مربوط به ،که برخی از موانعموانع است، به طوری
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ضعیف مدیریتی و  عوامل نیز مربوط به ایپارهفرهنگی و  عواملای مرتبط با ستهد اقتصادی، عوامل

 باشند.می های ارائه کننده خدمات بیمهبازاریابی در شرکت

ود، زندگی، نگرانی فرد از آینده خی ههای فردی، وضعیت شغلی و تحصیلی، آشنایی فرد با بیمویژگی  

متوسط درآمد فرد، متوسط حق بیمه پرداختی، اعتماد فرد به شرکت های بیمه، جمعیت و شاخص 

یمه بدم نسبت به ای از عوامل مهم در افزایش آگاهی مرلیت های بازاریابی شرکت های بیمهاقیمت، فع

رای آنها ب یههای زندگی و توسعبنابراین با توجه به اهمیت ذکر شده برای بیمه باشد.میی زندگی 

ش برای افزایافزایش شاخص رفاه اجتماعی در ایران، استفاده از ابزارهای ارتباطات یکپارچه بازاریابی 

 .رسدها از سوی افراد الزم به نظر میتمایل به خرید این نوع بیمه

اضر پژوهش حها در ایران، های زندگی در میان انواع بیمهنامهدر نتیجه با عنایت به جایگاه نامناسب بیمه

ها هماین نوع بیتقاضای های زندگی، جهت باالبردن سطح ثیرگذار بر بیمهأهای تبه بررسی مؤلفه

گران جهت سیاستی، توصیه های مشخصی برای بیمه پردازد و قصد دارد با استخراج راهکارهایمی

 های زندگی در کشور ارائه نماید.بیمهی هتوسع

 اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش 3-1

ود خهای دریافتی، افزایش سهم صنعت بیمه با توجه به حق بیمهاز آن جهت است که  اهمیت تحقیق  

گذاری موجود در آن، یکی از اجزاء اقتصاد کالن را تشکیل در تولید ناخالص داخلی و حجم سرمایه

مالی که باعث رشد اقتصادی است، کمک خواهد  یهدهد. بنابراین افزایش تقاضای بیمه به توسعمی

 نمود.

ی اجتماعی و اقتصاد یهسعها نقش کلیدی در توفعالیت یهبیمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموع  

ی، های زندگهای صنعت بیمه به ویژه در بخش بیمهایفا کند. بنابراین توجه به تعامالت و سازوکار

 این بخش را در اختیار ما قرار دهد. یهتواند تصویر روشنی از روند توسعمی

وانند تکم می أآن افراد با درآمدهای نسبت یهشوند که به واسطمؤثری محسوب میزندگی روش  هایبیمه

زندگی ساده و قراردادهای  هایطراحی بیمه یهسیلبو انداز کنندگذاری و پست سرمایهمدبرای بلند

های بیمه قادر خواهند بود شرکت .شوندبا مبالغ ناچیزی خریداری میپس اندازی که در بیشتر موارد 

انداز آوری کنند و پسهای اندک، از بخش وسیعی از جامعه جمعمبالغ زیادی را در قالب حق بیمه

های گذاری حق بیمهسرمایه یهدهند. به واسطمدت در اقتصاد را به طور همه جانبه افزایش بلند

-داران است که انتقال پسگذاری وجوه سهامگذاران و همچنین سرمایهبیمه وسیلةپرداخت شده به

 گردد.اقتصادی می یهزندگی(، منجر به توسع هایبیمهبیمه،انداز)در قالب حق
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 شوندگذاری میشوند و در بازار سرمایه، سرمایهآوری میهای بیمه جمعی شرکتوسیلهها بهاندازپس  

 بازار سرمایه است.ی هکه این عملیات،خود محرکی برای توسع

محدودیتهای اقتصادی، نحوه نگرش مردم : موانع و مانندعواملی از آن جهت است که  ضرورت تحقیق  

میزان توجه و پشتیبانی دولت و مشارکت مردم در فعالیت های بیمه  به بیمه و سطح فرهنگ عمومی،

بیمه کشور نقش قابل توجهی دارد. بر اساس آمار سال  ای و ... در توسعه یا عدم توسعه یافتگی صنعت

مه تولیدی در جایگاه چهل وپنجم جهان صنعت بیمه کشور از نظر شاخص حق بی (9313)2495

ایستاده است. از سوی دیگر رتبه شاخص حق بیمه سرانه کشور جایگاه هفتادم در دنیا را داراست. 

سال اخیر ادامه داشته و حق  4های زندگی در بازار بیمه طی چنین روند رو به رشد سهم حق بیمههم

برابر و بر حسب دالر  6/5ذشته بر حسب ریالی بیمه های تولیدی در این رشته نسبت به پنج سال گ

 2495یگما، رتبه جهانی ایران در ضریب نفوذ بیمه در سال سبرابر شده است. بر اساس آمار نشریه  7/9

ارتقاء یافته و به جایگاه شصت ودوم رسیده است. این در حالی است که مقدار دقیق ضریب نفوذ بیمه 

 شرسیده است. دلیل اصلی این افزای 9313رصد در سال د 1/9به  9312درصد در سال  73/9از

درصد( در مقایسه با رشد حق  7/94 کشور )حدود تر بودن رشد اسمی تولید ناخالص داخلیپایین

 (9313) سالنامه صنعت بیمه،  درصد( بوده است. 7/26بیمه تولیدی بازار بیمه کشور )

گذار نهادی در اقتصاد توانند به عنوان سرمایه می زندگی یبیمهشرکت های بیمه با دریافت حق   

ما ضریب پرداخت خسارت بیش از صد درصد حق بیمه  گذاری کنند، به ویژه اینکه در کشورسرمایه

 پرداختی برای بیمه بازرگانی است.

های زندگی در ایران، الزم است بررسی نماییم که در اقتصاد ایران چه عواملی باتوجه به اهمیت بیمه  

ت های سیاستی الزم، نسبت به توسعه صنعر تقاضای بیمه های زندگی مؤثر هستند تا با ارائه توصیهب

 های زندگی اقدام شود.بیمه به ویژه بیمه

 اهداف پژوهش 4-1

 های زندگی در کشوربیمه توسعهشناسایی موانع و مشکالت  -

 زندگی های بررسی عوامل تاثیرگذار بر تقاضای بیمه -

 قلمرو پژوهش  5-1

  ایرانالف( قلمرو مکانی: 

 9312-9354ب( قلمرو زمانی: دوره زمانی

 ج( قلمرو موضوعی: اقتصاد کالن و اقتصاد مالی
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 های پژوهشسؤال 6-1

 ؟اثر می گذارد  زندگی یبیمهتغیر تورم بر تقاضای چگونه م -

 گذارد؟اثر می  زندگی یبیمهچگونه متغیر درآمد خانوار بر تقاضای  -

 گذارد؟اثر می  زندگی یبیمهدگی بر تقاضای چگونه متغیر امید به زن -

 گذارد؟اثر می  زندگی یبیمهر تقاضای بهای بیمه خسارت پرداختی شرکتچگونه متغیر  -

 های پژوهشفرضیه 7-1

 دار و منفی دارد.اثر معنا  زندگی یبیمهمتغیر تورم بر تقاضای  -

 دار و مثبت دارد.اثر معنا  زندگی یبیمهمتغیر درآمد بر تقاضای  -

 اثر معنادار و مثبت دارد.  زندگی یبیمهمتغیر امید به زندگی بر تقاضای  -

 اثر معنادار و مثبت دارد.  زندگی یبیمهمتغیر خسارت پرداختی بیمه بر تقاضای  -

  ی جدید بودن و نوآوری پژوهشجنبه  8-1     

زمانی تحقیق، روش تجزیه وتحلیل اطالعات و مدل مورد بررسی نسبت به ی هاین تحقیق از نظر دور 

مجموعه ای ازمتغیرهای مؤثر  باشد. که در این تحقیق رابطةکارهای گذشته جدید و حاوی نوآوری می

 (ARDL) سنجیهای اقتصاد ایران با روش های مناسب اقتصاد های زندگی از طریق تحلیل دادهبر بیمه

 گیرند.و تحلیل قرار می مورد تجزیه

 و دلیل انتخاب این روش روش انجام پژوهش 9-1

ها و ر تحلیل نظریهای است، روش پژوهش در مباحث نظری مبتنی بروش تحقیق توصیفی و کتابخانه 

ود. در شاستفاده میای روابط علی نظری میان متغیرها است. در این راستا از منابع اسنادی وکتابخانه

 بریم.ی و آماری بهره میهای کم  بخش تجربی از روش

 فنون و ابزارهای گردآوری اطالعات  11-1

نامه از ای است. حجم وسیعی ازاطالعات مورد استفاده در این پایانروش گردآوری اطالعات، کتابخانه

بع آماری دیگر که در این تحقیق مورد آوری شده و از منامرکزی ایران جمع یهطریق منابع آماری بیم

 رد.های بیمه اشاره کتوان به فصلنامة صنعت بیمه و گزارشات موردی شرکتاستفاده قرار گرفته، می
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 فنون و روش تجزیه و تحلیل اطالعات  11-1

 رد تجزیه و تحلیل قراربا استفاده از روش های مناسب اقتصادسنجی مو Eviews ها با نرم افزارداده

 .گیرندمی

 تعاریف   12-1

شده و عملی است که شخص)بیمه گر( بیم به معنای ترس، خوف ، واهمه گرفته یهبیمه از واژ: بیمه

هرگونه خطر، زیان و خسارتی را که ممکن است به جان یا مال او وارد شود را با پرداخت حق 

هرگاه آن خطر یا خسارت به گذارد که کننده( میشخص دیگری )بیمهی همعینی)حق بیمه( به عهد

 (.9366کننده غرامت آن را بپردازد)بهشتی،او رسید بیمه

سازد که شوند را قادر میای میناخواسته یهاشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادث ،بیمه در واقع

حل د از مشوهایی که به این قبیل افراد پرداخت میپیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت

پردازند و با پرداخت آن در جبران شود که گروه مشتریان برای خرید بیمه میهایی تأمین میپول

کنند با اشخاصی که بیمه خریداری می هکنند. به بیان دیگر، همخسارات همدیگر مشارکت می

های هر انخریداران بیمه است، در جبران خسارات و زی یهای که متعلق به هممشارکت در سرمایه

 (.9384شوند)ثبات، دیده، شریک و سهیم مییک از افراد زیان

 أشود، ظاهرنامیده می« Insurance» و در زبان انگلیسی« Assurance»بیمه که در زبان فرانسه  یهواژ

به کالم فارسی شباهت دارد ولی معلوم نیست از چه تاریخی مصطلح شده و غرض از استعمال آن چه 

« Securus»بیمه از ریشه التینی  یههای انگلیسی و فرانسغت شناسان معتقدند که واژهبوده است. ل

شده و عالوه بر عقد بیمه درمانی تضمین، تأمین، اعتماد یا اطمینان که به معنای اطمینان است گرفته

یرغم . علهای دیگر نیز از همین ریشه مشتق شده استبیمه، در اغلب زبان یهکاررفته است. واژنیز به

های عربی، ترکی، عبرانی، یونانی، روسی یا التین های بسیاری در زبان فارسی از ریشهاینکه واژه

 ها باشد. با این وصف، چنیندر فارسی از این زبان« بیمه» یهاند ولی تصور نمی رود که واژشدهگرفته

د؛ زیرا عامل اساسی انعقاد یا ترس باش« بیم»به نظرمی رسد که ریشة اصلی بیمه در فارسی  همان 

عقد بیمه، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول تأمین، عقد بیمه وقوع 

 .(9387کریمی، یابد )می

ها محصول همگنی به اطالق واژۀ صنعت به فعالیت شرکت های بیمه از آن روست که آن صنعت بیمه:

ات، )ثب ای مختار استگذار( در مراجعه به هر شرکت بیمهمتقاضی)بیمهکنند و عرضه می« بیمه»نام 

9384.) 



 

۸ 

 

 فرمقابل یک یا چند ن در عقد عبارتست از اینکه یک یا چند نفر»طبق قانون مدنی ایران، :  عقد بیمه 

ار گذدر قرارداد بیمه، عقد بین بیمه گر و بیمه«. دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد

 شود.باشند، منعقد میکه طرفین اصلی عقد هستند و مستقیما در قرارداد بیمه ذی نفع می

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد »، 9396طبق مادۀ اول قانون بیمة ایران مصوب سال 

 می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، درصورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده

 ، وجهی«بیمه گذار»، طرف تعهد را «بیمه گر»متعهد را «. بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد

نامند. می« موضوع بیمه»شود و آنچه را که بیمه می« حق بیمه» پردازدمی گذار به بیمه گررا که بیمه

 بنابراین:

در مقابل خطرها و خسارات احتمالی بیمه  )یا بیمه گر(: بنگاهی است که جان یا مال کسی را کنندهبیمه

 های کسانیپردازند از محل حق بیمهدیده میکند. در واقع، خسارت هایی که بیمه گران به افراد زیان

 اند.نامه خریده ولی خسارت ندیدهشود که بیمهتأمین  می

 ، بیمه کند.های بیمهها یا بنگاهگذار: کسی است که جان و یا مال خود را نزد شرکتبیمه

گذار با پرداخت آن به بیمه گر، خود را در مقابل خطرات معینی حق بیمه: مبلغ معینی است که بیمه

مه آوری سرمایة بیکند. به بیان دیگر، مقدار پولی که هر خریدار بیمه برای مشارکت در جمعبیمه می

 گویند.کند را حق بیمه میپرداخت می

ها را بر اساس محاسبات ریاضی شناسند و احتمال وقوع آنبه خوبی می گران خطرهای احتمالی رابیمه

ای که هر شخص باید بپردازد را به نحوی محاسبه کنند توانند حق بیمهدانند. بنابراین میو آماری می

آوری شده، برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد. بدیهی است که مبلغ جمع

آوری شده نیاز اند به جبران خسارت از محل مبلغ جمعنانی که خود را بیمه کردهفقط تعدادی از آ

کنند. براین اساس، مقدار حق بیمة مربوط به هر نفر خریدار بیمه با توجه به دو عامل مهم پیدا می

شود: نخست اینکه احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع محاسبه می

 (. 9384گذار متقاضی بیمه از میانگین احتمال خطر مزبور بیشتر است یا کمتر)ثبات، برای بیمه حادثه

گذار با پرداخت حق بیمه، نزد بیمه گر، موضوع بیمه: کاال، خدمات و هر حقوقی است که از طرف بیمه

 .(9366بهشتی،شود )بیمه می

بیمه مفهوم وجودی خود را از دست ریسک، دلیل وجود بیمه است و بدون ریسک،  ریسک یا خطر:

ای که ریسک وجود نداشته باشد بیمه نیز وجود نخواهد داشت، زیرا نیازی به وجود دهد. در جامعهمی

انواع و اشکال مختلفی دارد، ولی با توجه به تغییرات گوناگون و به رغم  ،آن نیست. ریسک یا خطر



 

۹ 

 

ا توان ریسک رنامطلوب است و می ست که ریسک،تنوع آن، یک جنبه و نتیجة ثابت دارد و آن این ا

 . (9387کریمی، ) ای در آینده قلمداد کردآور حادثهنامطلوب و ناخوشایند و زیان یهبه مفهوم نتیج

رامش گذاران آکند و به بیمهبیمه، نگرانی ناشی از خطر را از زندگی مردم و فعالیت های اقتصادی دور می

ای رخ دهد، نا منتظره یهداند که در ازای پرداخت حق بیمه چنانچه حادثمیگذار دهد. بیمهخاطر می

آوری شده در شرکت بیمه جبران خواهد شد. به بیان بهتر، های جمعزیان مالی آن از محل حق بیمه

 ایآورد؛ پس اگر حادثهنامه، آرامش خاطر به دست میگذار با پرداخت حق بیمه و دریافت بیمهبیمه

ثبات، ) نامه بیهوده بوده استو خسارتی نیز دریافت نشد، به این مفهوم نیست که خریدن بیمه رخ نداد

9384.) 
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فصل تنظیم شده است، ابتدا در فصل اول کلیاتی در مورد بیان مسئله، اهمیت و  5پژوهش حاضر در 

-شده است. قلمرو پژوهش و روشهای آن، مطرح ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، سوال و فرضیه

 های آن نیز بیان شد. شناسی کار و همچنین محدودیت

فصل دوم به بررسی مبانی نظری بیمه عمر اختصاص دارد و همچنین عوامل مؤثر برتقاضای بیمه عمر 

 ای از مطالعات انجام گرفته در مورد موضوع آورده شده است.بحث شده است. پس از آن پیشینه

پس از معرفی متغیرها، ضمن ارائه شیوه های مورد استفاده برای انجام آزمون فرضیه، تمام  در فصل سوم

 مراحل انجام کار با توضیحات الزم آورده شده است. 

سرانجام در فصل چهارم همراه با ارائه جمع بندی و نتایج بدست آمده طی فصول مختلف پژوهش، 

 های بعدی ارائه شده است.توصیه های سیاستی و پیشنهادهایی برای پژوهش
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 مبانی نظریو   زندگی بیمه
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 مقدمه 1-2

ت، هاسانسانای به قدمت تاریخ حیات بشر دارد و حاصلش ویرانی و ضرر و زیان برای پیشینه« 9خطر»

 یهاز بدو خلقت انسان، پیوسته همراه او بوده و موجبات دل مشغولی وی را فراهم آورده است. با توسع

طر خها با ها بیشتر شده و میزان درگیری آنهای انسانجوامع بشری و پیشرفت تمدن، ثروت و دارایی

 (.9387یا ریسک افزایش یافته است)کریمی، 

ه روز گسترش یافت، به طوری که امروزها، روزبهبعد از انقالب صنعتی، تنوع، تواتر و شدت ریسک فعالیت

های صنعتی به زندگی بشر، به رغم تسهیالت فراوانی که ها و ورود انواع فرآوردهبا پیشرفت فناوری

 اند.بشری تحمیل کرده یههای جدیدی را نیز به جامعاند، ریسکتهها درپی داشبرای رفاه انسان

 یهتوان با آن مقابله کرد که مؤثرترین و بهترین شیوهای متعددی میبا توجه به ماهیت ریسک، به روش

مقابله با ریسک، انتقال آن به دیگری)بیمه گر( است. نقش بیمه گر، تشکیل اجتماع بزرگی از 

گذاران با پرداخت مبلغی که در معرض خطر و ریسک مشابهی قرار دارند و بیمه گذارانی استبیمه

 دهند.تحت عنوان حق بیمه، ریسک را به بیمه گران انتقال می

گذاران بیشتر و افزایش ضریب نفوذ و در نتیجه درآمد افزون تر که های بیمه برای جلب بیمهشرکت

گذاران باشد به رقابت با یکدیگر نیاز دارند و یان و بیمهبتواند جوابگوی تعهدات آنان در مقابل مشتر

ء شده برای افراد جامعه ایفابنابراین بیمه، نقش اساسی در جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه

 (.9387کند)کریمی،می

صنعت بیمه با فرض ریسک گریز بودن افراد توسعه پیدا کرد. پس چرا بیشتر مردم خود را در برابر 

کنند؟ شاید جواب این باشد که این افراد احتمال وقوع حوادث را برای خود کم حوادث بیمه نمی

 .(2،2444شوند )چاودانند و معتقدند که هرگز دچار حادثه نمیمی

های بیمه باید بتوانند همواره نیازهای جامعه و مشتریان خود را تشخیص با عنایت به مطالب فوق شرکت

برطرف کنند و این امر مستلزم استفاده از دانش و به ویژه دانش خاص بازار و دانش داده و به موقع 

ها به کارکنان و مدیران از طریق آموزش و فراهم کردن زمینه و محیط تکنولوژیک و انتقال آن فنی و

 مناسب برای ایده پروری و در نتیجه نوآوری در کارکنان و سازمان است. 
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2. Chow  



 

۱۲ 

 

 اقتصاد دربیمه نقش   2-2

و خارج از کشور های گوناگون در داخل تاقتصاد هر کشور متکی به درآمدهایی است که از طریق فعالی

بلکه از طریق ارائه خدماتی  ،آید. این درآمدها نه تنها با تولید و فروش محصوالت و کاالهادست می به

 کند.شود و به رونق اقتصاد کمک مینظیر بیمه و بانکداری حاصل می

داخلی کشور، از طریق تأسیس شرکت و نمایندگی در  یهبیمه افزون بر فعالیت در بازار بیمصنعت 

کند. صنعت بیمه جدای از آثاری که پردازد و درآمد ارزی ایجاد میخارج از کشور نیز به فعالیت می

برجای  ...(ها در اقتصاد و وضعیت کالن جامعه )نظیر اشتغال، تولید ناخالص ملی وهمانند سایر فعالیت

 کند:گذارد، به چهار روش زیر ایفای نقش میمی

نشده را از  بینیبا ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی های ناشی از حوادث ناگهانی و پیش -

کند. بدون تر شدن چرخ های زندگی و فعالیت مردم کمک میزداید و از این طریق به رواناذهان می

ای، فعالیت های اقتصادی همراه با بیم و امید خواهد بود و هیچ فعالیتی هپوشش های بیم یهپشتوان

ر پذیای امکانبه ویژه فعالیت های کوچک با سرمایة اندک، بدون آرامش خاطر ناشی از پوشش بیمه

 نیست.

با پرداخت خسارت ناشی از خطرهایی که تحت پوشش بیمه قرار دارند، امکان تداوم تولید و استمرار  -

آید گذاران در خسارت های یکدیگر به وجود میمشارکت بیمه یهشود؛ زمینی عادی فراهم میزندگ

 شود.ها برای حمایت و تأمین زیان دیدگان نیز کاسته میولیت دولتئو از بار مس

پردازد و از این لحاظ مرزی به کسب درآمدهای ارزی میهای اتکایی برونصنعت بیمه از طریق بیمه -

 کند.های ارزی و تراز پرداخت های کشور کمک میضعیت پشتوانهبه بهبود و

 ای بیمه قرار دارد و مشارکت دادنگذاری منابع و وجوهی که در اختیار شرکت هاز طریق سرمایه -

 گذاران کمکها، هم به رواج بازار بیمه و استقبال بیمهگذاریگذاران در سود حاصل از این سرمایهبیمه

گذار در بازار سرمایه، به گردش چرخ اقتصاد کشور یاری ش یک نهاد سرمایهکند و هم در نقمی

 رساند.می

 اقتصادی خود مطمئن فعالیت یهای نسبت به ادامهای تجاری و تولیدی بدون پوشش های بیمهبنگاه

 دفعالیت توانمن یهای، این مؤسسات را برای استفاده از سرمایه و توسعهای بیمهنیستند. پوشش

ها مجبورند مقادیر فراوانی پول برای جبران زیان های ناشی از سازد. بدون داشتن بیمه، بنگاهمی

 حوادث ناگهانی ذخیره کنند. 




