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 چکیده

های اختیاری یافتگی جوامع میزان استقبال افراد از انواع بیمههای توسعهیکی از بارزترین شاخص

های زندگی از چندین جهت برای جوامع و افراد دارای اهمیت است های زندگی است. بیمهبیمه خصوصا  

 تأمینخانواده به جهت  سرپرستها را در صورت نبود روانی موجود بر روی خانواده راینکه بااول 

 خصوصا  انداز برای افراد یک پس عنوانبهتوان به آن د، میندههای زندگی تقلیل میبخشی از هزینه

همچنین  د وندههای خاص را پوشش میکودکان و نوجوانان نگاه کرد، بخشی از هزینه درمان بیماری

توان از آن قرار بگیرد می تأثیراصل پول تحت  کهاینقلکی است که در صورت نیاز بدون  مانندبه

در  گی موجب گسترش اثرگذاری مثبت صنعت بیمههای زندبرداشت نمود. از بعد اقتصادی نیز بیمه

گذاری سرمایههای پوشش ریسک سایر بخشهای بیمه و گسترش تولید ناخالص داخلی، سوددهی شرکت

گوناگون  هایجنبه برهای زندگی مثبت بیمه تأثیراتگردد. در این مطالعه ضمن بررسی برای افراد می

در انتها  و شدزندگی افراد و کشورها به بیان نظریات و مطالعات موجود در این بخش پرداخته خواهد 

ی زندگی در داخل و خارج از کشور هابرقصد خرید افراد از بیمه تأثیرگذاربندی دالیل جمع قسمتدر 

 قرار خواهد گرفت. موردبررسی

 ، قصد خرید، بیمه عمراندازپس: بیمه، بیمه زندگی، کلیدواژه

 

 

 

 

 



 

 

 مقدمه

های اشخاص است. مرگ ناگهانی سرپرست خانوار های بیمهزندگی یکی از زیرشاخه بیمه عمر یا بیمه

افراد و خانوارها این به کند. بیمه عمر ها را تهدید میخانوادهترین خطراتی است که افراد و از جدی

دهد که خطر را با دیگران تقسیم و زیان ناشی از مرگ ناگهانی سرپرست را تعدیل کنند. امکان را می

آتیه فرزندان، برخورداری از دستمزد و  تأمینانداز، ای، خدمات دیگری نیز مانند پساین پوشش بیمه

آورد. امروزه العالج را نیز برای افراد فراهم میهای صعبدر مقابل برخی بیماری ینیتأمهای پوشش

ومیر سرپرست خطرهای مرگ ازلحاظدر پناه بیمه عمر به موقعیت مطلوبی  یافتهتوسعهمردم کشورهای 

. در اندخانوار و مشکالت اقتصادی ناشی از آن، همچنین مشکالت ناشی از پیری و کهولت افراد، رسیده

این کشورها بیمه عمر سهم زیادی از درآمد جامعه را به خود اختصاص داده و با استفاده از منابع مالی 

های عمر و دهد. توسعه بیمهشود، خدمات متعددی را به افراد جامعه ارائه میعظیمی که حاصل می

کاهد و بخشی از اجباری دولت نیز میهای های اختیاری، از مسئولیت بیمهبیمه عنوانبهگذاری سرمایه

های و غیره را به خود افراد جامعه و شرکت ازکارافتادگیهای مستمری و مربوط به هزینه هایتأمین

-یک سرمایه درواقعگذاری توان گفت که بیمه عمر و سرمایهنماید. با این تفاصیل میبیمه واگذار می

گذاران شامل الحساب به سپردهبر پرداخت سود علیگذاری مطمئن با سود تضمینی است که عالوه 

آوری ذخایر های عمر ایجاد و جمعبنابراین هدف اساسی بیمه ؛ای بسیار زیادی نیز هستهای بیمهپوشش

گر در ایفای تعهدات شرکت بیمه نهایتا  گذاری و گذاری و کسب سود حاصله از سرمایهمالی و سرمایه

تواند در ارتقای سطح یک عامل می عنوانبههای عمر و ذخایر انباشته آن بیمهکنندگان است. قبال استفاده

-های کلیه رشتهها و غرامتنماید و این افزایش سطح تولید پرداخت سرمایه تولید ملی نقشی سازنده ایفا

 مؤثرهای اقتصادی کشور در تسریع گردش چرخ درنتیجهگردد و های غیر از اشخاص را موجب می

های بیشتری در فعالیت اطمینان باکشورهای برخوردار،  همچنین، مردم در (.1377بود )شیدایی، خواهد 

 و بیمه صنعت توسعه باب در امروزه که متعددی هایبحث بنابراین، ؛نماینداقتصادی جامعه مشارکت می

 جوامع که دارد موضوع این از حکایت نیز شودمی آن به مختلف رویکردهاى و اجتماعی رفاه افزایش

 و روانی امنیت همین سایه در زیرا دارند، نیاز روانی امنیت به باشند، آسایش نیازمند کهآن از قبل سالم

 ترینمهم جمعی، آرامش و روانی امنیت به توجه بنابراین است؛ یافتنیدست هدفی هر که است اجتماعی



 توسعه موجب ای،بیمه هایپوشش و اجتماعی رفاه توسعه همچنین،. رودمی شمار به جوامع خواسته

 یا گروه فرد، یک توانایی که گفت توانمی اجتماعی رفاه تعریف در پس. شودمی رفاه افزایش و اقتصادی

 اساس بر سازدمی قادر را هاآن که مناسب محصوالت تولید و امنیت خوشبختی، آوردن فراهم برای ملت

 گذاریسرمایه و عمر هایبیمه نظام پیشرفته، کشورهای در .کنند زندگی خوب خودشان، خاص سالیق

 و مستقیم طریق دو از جامعه در فقر کاهش و اجتماعی عدالت برقراری هایاهرم از یکی عنوانبه

 در. نمایندمی عمل در آن جوامع اجتماعی رفاه سطح بردن باال و فقر حجم کاهش جهت در غیرمستقیم

 هرکسی که اعتقادند این بر مردم اکثریت فرانسه، و سوئد آلمان، بخصوص جهان کشورهای ترینپیشرفته

 قرار آن در که است شرایطی از ناشی اروپایی، هایدولت تنوع. کند برآورده خود را نیازهایش باید

 و اجتماعی رفاه تأمین در دولت مسئولیت باشد بیشتر شاغل افراد به نسبت بیکاران تعداد چه هر. دارند

 که هستند آن پی در بیشتر مردم باشد، باالتر کشور یک در درآمد میزان هرچه اما ؛رودمی باالتر مردمی

 باعث این که بینندمی کمرنگ افراد نیازهای تأمین در را دولت نقش و کنند برطرف را نیازهایشان خود

-ارتباط نزدیک گسترش بیمه باوجود (.1395)سپردوست و همکاران، . گرددمی دولت هایهزینه کاهش

مالی در  تأمینابزار  عنوانبههای زندگی، های عمر با میزان رفاه و قدرت اقتصادی کشورها، انواع بیمه

های اخیر در صنعت بیمه و رشد آن در اند و پیشرفتو رشد چندانی نداشته ماندهباقیکشورمان ناشناخته 

، از پویایی و پیشرفت ناچیزی برخوردار بوده است. با توسعهدرحالی کشور ما در مقایسه با کشورها

آن در رشد  مؤثرگذاری افراد جامعه و نقش انداز و سرمایههای عمر در کمک به پستوجه به نقش بیمه

(. 1391توان به اهمیت این رشته از بیمه در اقتصاد کشورها پی برد )عباسی و درخشیده، اقتصادی، می

های عمر از های بیمهیافتگی صنعت بیمه در دنیا، سهم فعالیتهای توسعهیکی از شاخص هکطوریبه

درصد را شاهد بوده و  10معادل  چیزی هرساله 1950رشد صنعت بیمه بعد از سال  بازار بیمه است.

های همچنین این درصد در فاصله سالت اقتصاد جهانی کمک چشمگیری کرده است. به پیشرفاین رشد 

به این  دررسیدنهای زندگی رشد سریع بیمه که ؛در هرسال رسیده است 24به حدود  1988تا  1984

چیزی  هرسالههای زندگی صنعت بیمه کهطوریبهبرخوردار بوده است  ایمالحظهقابلنرخ از سهم 

های غیرزندگی رشدی معادل در همان دوره زمانی بیمه کهدرحالیرشد داشته است  درصد 30معادل 

از  عمر بیمهسهم  کهاین در حالی است (. 2017اند )مارک و همکاران، درصد در هرسال داشته 19

-در سال مؤسساتبازار بیمه در ایران، به دلیل سطح باالی تورم، پایین بودن درآمد سرانه و فعالیت کم 

 %10نبوده است. حرکت صنعت بیمه بر اساس این روند سهمی حدود  %10گاه حدود های گذشته هیچ



به حدود  1404تا سال  بینانهخوشرقم خواهد زد و با فرضی  1392بازار را تا سال  هایبیمهحقاز کل 

بیمه نه حق(. به دیگر بیان، سرا1388افزایش خواهد یافت )بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران،  15%

 2000ای که سطح جهانی آن در سال گونهعمر در ایران با سطح جهانی اختالف چشمگیری دارد. به

که در آن سال، حق بیمه سرانه در  دالر بوده است. به این معنا 2/1دالر و در ایران تنها  1/252معادل 

یمه عمر در ایران نسبت به باگرچه سرانه حق 2008برابر کشور ایران بود. در سال  211دنیا حدود 

دالر رسید اما در مقایسه با وضعیت جهانی بسیار  1/3را تجربه کرد و به رقم  %158رشد  2000سال 

برابر ایران بود. در تحلیل وضعیت  120اندک بود، زیرا در آن سال سرانه حق بیمه عمر در دنیا حدود 

است. این شاخص در سطح  شدهشناختهیاری اقتصاد، ضریب نفوذ بیمه عمر، مع کلبهبیمه عمر نسبت 

برابر  59به  2008برابر ایران بوده است که این نسبت در سال  49، حدود 2000جهانی در سال 

( حرکت کند این رشته 2008در سال  07/0) ایرانرسیده است. ضریب نفوذ اندک برای بیمه عمر در 

 عدمعلت  ٔ  درزمینهبنابراین ضروری است تا  ؛ددهای را در مقایسه با کل اقتصاد کشور نشان میبیمه

های الزم صورت بر تقاضای بیمه عمر، بررسی مؤثراز بیمه عمر از سوی افراد و عوامل  استقبال

رفاه مردم کشورها است.  تأمینهای متعارف در سنجش شاخص ازجملههای اشخاص بیمهکه گیرد. چرا

ناپذیری، از: نامحسوس بودن، تفکیک اندعبارتکه  هستندسه ویژگی مهم  دارای های عمربیمههمچنین 

های عمر گذارد. بیمهبسیاری می تأثیرها های بازاریابی این بیمهتغییرپذیری. این سه ویژگی بر برنامه

 انهگپنجهای را با حس هاآنتوان قبل از خرید، یعنی نمی ؛اندنامحسوس اصوال  مانند بسیاری از خدمات 

های عمر متغیر است. بدین معنی که حقیقت یک بازاریابی موفق بازاریابی بیمه کیفیت احساس کرد.

همچنین  (.1389فر، کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد )ریاحیبستگی به شخص ارائه

درآمد،  قبیلباشند. دسته اول شامل عوامل کمی از می دسته دو، مؤثرندها عواملی که بر تقاضای این بیمه

اعتقادات، درجه  مانندسن، تعداد افراد خانواده، تحصیالت و شغل است. دسته دوم شامل عوامل کیفی 

 دوستخانوادهو  ی )نظیر اخالق کاریتهای شخصیو ویژگی نفساعتمادبهافراد، میزان  گریزیریسک

روانی  -ایران و خصوصیات روحی جامعه برگی و اجتماعی حاکم است. با توجه به شرایط فرهن (بودن

مهدوی و ماجد، ) دارداهمیت باالیی  یادشده تأثیرگذاریمردم ایران )که ناشی از این شرایط است(، درجه 

از در ایران دالیل استقبال و همچنین عدم استقبال افراد آوری جمعبنابراین در این پژوهش به  ؛(1393

 زندگی پرداخته خواهد شد. هایبیمه

 مبانی نظری



 فردیمنحصربهدر خصوص تقاضای بیمه عمر تحقیقات متعددی صورت گرفته است ولی نظریه واحد و 

(. 1395اسدی قراگوز و همکاران، )درباره بیمه عمر که مورد اجماع همه محققان باشد وجود ندارد 

 1965های عمر به بررسی یاری در سال تقاضای بیمه ٔ  درزمینهشروع مطالعات قبلی ، حالبااین

-. بررسیقرارداد موردمطالعهکه تقاضای بیمه عمر را در قالب الگوی مطلوبیت انتظاری  گرددبازمی

. نتایج این مطالعات نشان اندکرده بررسیهای عمر های پیشین، اثر عوامل مختلف را بر تقاضای بیمه

ان بعد از فوت آینده مالی بازماندگ تأمینیا  رفتهازدستهای عمر برای جبران سرمایه انسانی دهد، بیمهمی

گیرند. عواملی مانند سطح درآمد و میزان تحصیالت اثر سرپرست خانوار مورد تقاضای افراد قرار می

-تواند با خرید بیمههای عمر از سوی افراد دارند. بازار تکفل نیز میمثبت و مستقیم بر روی خرید بیمه

عمر از عواملی مانند تورم انتظاری های های عمر رابطه مستقیم داشته باشد. همچنین تقاضای بیمه

تواند بر اساس سرمایه ، تقاضای این نوع بیمه میعالوهبهپذیرد. منفی و معکوس اثر می صورتبه

یاری در مفهوم چرخه  (.1980، 1کمپل)در هنگام فوت سرپرست خانوار باشد  رفتهازدستانسانی 

که یک شخص مطلوبیت انتظاری خود را با  دهدزندگی و ارتباط آن با طول عمر نامطمئن، نشان می

مایز است که او دهد. روش لوئیس، به این دلیل متخرید بیمه و دریافت مستمری ساالنه، افزایش می

حداکثر  منظوربه، بیمه عمر دیگرعبارتبهدهد. قرار می موردبحثرا از دید وارثان تقاضای بیمه عمر 

بر اساس تئوری درآمد (. 1384و رجبیان،  آرا مهرشود )یکردن مطلوبیت انتظاری وارثان، تقاضا م

-می تأثیراز درآمد جاری بلکه از انتظارات درآمدی او هم  تنهانهدائمی فریدمن، الگوی مصرف فرد 

-گیرد. همچنین، افراد بر اساس انتظارات بلندمدتشان از جریان درآمد آتی خود، در مورد مصرف و پس

نسبت ثابتی از  هاآنو مصرف  را دارندراد انتظار تغییر درآمد جاری خود گیرند. افانداز تصمیم می

رود که بعد از بازنشستگی، تئوری درآمد دائمی، انتظار می اساس براست.  شانانتظاریدرآمد ثابت 

کننده برای اینکه در طول زمان بازنشستگی، الگوی مصرفش بنابراین، مصرف ؛درآمد افراد کاهش یابد

بنابراین، مردم  ؛انداز الزم را فراهم کندنگه دارد، نیاز دارد تا قبل از زمان بازنشستگی پسرا ثابت 

برای  در مقابل مشکالت مالی احتمالی، انگیزه الزم شانسرپرستیمالی خود و افراد تحت  تأمینبرای 

فعان باشد. همچنین، نتواند منبع مناسبی برای ذیخرید بیمه عمر را دارند. منافع حاصل از بیمه عمر می

مد دائمی بر اساس ارزش آیک منبع مالی کمکی عمل کنند. در عنوانبهدر هنگام بازنشستگی برای افراد 

های فیزیکی مانند امالک، سهام و اوراق قرضه و همچنین عواید ناشی از سرمایه انسانی در حال دارایی

شود. این اعتقاد وجود گیری میاندازه کاری تجربهنتیجه حاصل از تحصیل و  عنوانبهشکل درآمد آتی 
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طول زندگی تواند برآوردی از درآمد انتظاری خود در می هاداراییکننده بر اساس این دارد که مصرف

توان، پرداختی حاصل از خرید بیمه عمر را جایگزینی برای ارزش حال دستمزد داشته باشد. پس می

سرمایه انسانی فرد برشمرد. به این معنا که در هنگام فوت سرپرست خانوار، پرداختی یکجای بیمه عمر 

ن، منطقی است فرض کنیم که تواند بیانگر ارزش سرمایه انسانی وی برای بازماندگان باشد، بنابرایمی

 تأثیرتواند قصد خرید بیمه عمر را تحت مشخصه سرمایه انسانی مانند تحصیالت و وضعیت اشتغال می

طبق فرضیه چرخه زندگی آندو و مودوگیلیانی، افراد فعالیت  (.1390قرار دهد )باصری و همکاران، 

رسد و تا قبل از بازنشستگی به حداکثر می هاآنکنند و درآمد ن شروع مییکاری خود را با درآمد پای

بعد از بازنشستگی با کاهش درآمد مواجه هستند. اشخاص برای مقابله با کاهش درآمد و عدم تنزل  اساسا  

-انداز میهای کاری خود نسبتی از درآمدشان را پس، در سالتر در زمان بازنشستگیبه مطلوبیت پایین

های تر و در سالهای پایانی زندگی درآمد پایینهای اولیه و سالافراد در سالکنند. بر اساس این تئوری، 

های بعد از بازنشستگی های ابتدای زندگی و در سالباالتری دارند. همچنین، در سال درآمدمیانی زندگی 

افراد مسن  اما ؛تواند باالتر باشدبنابراین، تقاضای بیمه عمر از سوی افراد جوان می ؛اندازی ندارندپس

های بیشتری دارند، ممکن است نیاز کمتری به خرید بیمه تری دارند ولی چون داراییاگرچه درآمد پایین

 (.2008، 2عمر داشته باشند )لی

های عمر در دسته اول به نقش بیمه شوند.در ایران به چهار دسته تقسیم می عمر بیمه ٔ  درزمینهتحقیقات 

های عمر و شاخصی برای رشد بیمه عنوانبهبیمه سرانه  پردازند. در این تحقیقات حقرشد اقتصادی می

. برای بررسی وجود اندشدهگرفته نظرتولید ناخالص داخلی سرانه، شاخصی برای رشد اقتصادی در 

 است. در تمام تحقیقاتی که در این زمینه شدهاستفاده VAR, OLSهای رابطه بین این دو متغیر از مدل

 شده است. یدتائهای عمر و توسعه اقتصادی صورت گرفته است، وجود رابطه بین بیمه

-اقتصادی نظیر درآمد، تورم، نرخ شود و ... را روی تقاضای بیمه یرتأث شدهانجامدسته دوم از مطالعات 

در ایران کنند. این گروه از تحقیقات سعی در برآورد تابع تقاضا برای بیمه عمر های عمر بررسی می

نامه توسط محقق صورت گرفته و توزیع پرسش منتشرشدهآوری اطالعات از طریق آمارهای دارند. جمع

 است.

دهند. این قرار می موردمطالعهبر تقاضا را  مؤثرفرهنگی و شخصیتی  -دسته سوم، عوامل اجتماعی

 یقات، اطالعات از طریقشوند. در این تحقفرهنگی و شخصیتی تقسیم می -عوامل به دو گروه اجتماعی
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گیرد. ها انجام میها، آزمون فرضیهشود. با استفاده از این دادهآوری میمصاحبه جمع نامه وپرسش

مردم، نقش تبلیغات برای افزایش آگاهی  یرتأثاند، شامل عواملی که در این گروه مدنظر قرارگرفته

 یرتأثباشند. تحقیقات گروه دوم، می عمر یمهباجتماعی بر تقاضای  ینتأماعتقادات مذهبی، قضا و قدر و 

 متأهلکنند. این عوامل شامل جنسیت، سن، متغیرهای شخصیتی را بر تقاضای بیمه عمر بررسی می

-بر تقاضا می مؤثرامل ، تنها به بررسی عواندقرارگرفتهباشند. تحقیقاتی که در دسته سوم بودن و ... می

 دهند.پردازند و هیچی مدلی برای تقاضا ارائه نمی

را  هاآنهای توسعه های عمر و روشاند که علل عدم رشد بیمهدر دسته چهارم، تحقیقاتی جای گرفته

هایی های عمر، شامل روشکارهای رشد بیمهراهها بر اساس نتایج این دسته از پژوهشکنند. بررسی می

های عمر، تورم، باشند. موانع عمده بر سر راه رشد بیمهنامه میبرای بهبود فرایند صدور و فروش بیمه

 (.1393مهدوی، ماجد، ) اندشدهشناخته یمهبحقهای عمر و مشکالت برای تعیین نرخ بیمه عدم آشنایی با

های صورت گرفته در حوزه عوامل در ادامه و در بخش مروری بر مطالعات تجربی به بررسی پژوهش

 های عمر در ایران و سایر کشورها پرداخته خواهد شد.بیمه قصد خرید بر  مؤثر

 مروری بر مطالعات تجربی

های صورت گرفته در حوزه دالیل استقبال و عدم استقبال در این قسمت از مطالعه به بررسی پژوهش

( به بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی 1390) زاده ینحسهای زندگی پرداخته خواهد شد. افراد از بیمه

با استفاده از  2001-2009در طول دوره  المنافعمشترکبیمه درکشورهای مستقل  تقاضای بر مؤثر

دهد که سطح درآمد سرانه، نرخ بهره، های پانلی پرداخته است. نتایج تحقیق وی نشان میروش داده

بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای  مؤثرترین عوامل مهم ازجملهتحصیالت و امید به زندگی 

، در میان بر انتخاب برند مؤثر( به بررسی عوامل 1390) همکارانو سمیعی نصر  .است موردمطالعه

در انتخاب  تأثیرگذارمتغیر  30بود که از بین ها حاکی از آن های آنشهروندان شیرازی، پرداختند؛ یافته

 را در انتخاب برند از جانب وی داشته است. تأثیربرند، تجربه قبلی از خرید برند برای فرد بیشترین 

خدمات و تصویر نام تجاری بر قصد خرید مشتریان صنعت بیمه، در  تأثیر( به بررسی 1391آزار )بی

یک اهرم استراتژیک، نقش  منزلهبهنشان داد که کیفیت خدمات، شهر رشت پرداختند و نتیجه مطالعه 

ای به مشتریان حس امنیت و افزایش کیفیت خدمات بیمه و ؛های بیمه داردای در موفقیت شرکتویژه

ات برند بیتجر تأثیر( 1393خدائی و همکاران ) دهد.ها را افزایش میبخشد و قصد خرید آنآرامش می

ها نشان داد که با توجه به تنوع روزافزون در ارائه وفاداری به برند را بررسی کردند. نتایج آنایجاد  در



، به دست آوردن جایگاه مناسب در ذهن مشتریان راهکار مناسبی برای جذب مشتری ایخدمات بیمه

 مؤثرریان تواند در وفاداری مشتاست، اگر جایگاه مناسب در ذهن مشتری و تجربه مثبت ایجاد شود می

( 1393بر تقاضای بیمه در کشور توسط مهدوی و ماجد ) مؤثرعوامل کمی و کیفی  اثر باشد

سالگی دچار  65ها نشان داده که اعتقاد به اینکه فرد تا است. نتایج پژوهش آن قرارگرفته موردبررسی

است.  تأثیرگذارن عامل میرا بر تقاضای بیمه عمر دارد. سن فرد دو تأثیربیماری حادی شود بیشترین 

-به ترتیب اثرگذاری شامل اعتقاد به ارث گذاشتن برای فرزندان، قیمت بیمه تأثیرگذارسایر متغیرهای 

اشتغال همسر  نهایت درقادی و مذهبی و عضویت در صندوق بازنشستگی و نامه، رعایت اصول اعت

ارتباطات، اعتماد و کیفیت خدمات بر قصد خرید مجدد  تأثیر( به بررسی 1394. شیرازیان )است.

ای در شهرستان صحنه پرداختند و بیان کردند کیفیت خدمات برندها در بازار و مشتریان دو شرکت بیمه

 قصدبهمانند که منجر یت خاصی دارد؛ مشتریان گاهی به برندی خاص وفادار میبرای مشتریان اهم

شود و عنصر اصلی آن کیفیت خدمات است که باعث به وجود آمدن اعتماد و ارتباطات مناسب خرید می

( در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که در کشورهای 1396اسدی قراگوز و همکاران ) است. مؤثرو 

سطح تحصیالت، نرخ شهرنشینی، نرخ بهره و نرخ تورم و برای کشور  یبه ترتیب متغیرها تهیافتوسعه

ایران نیز به ترتیب امید به زندگی، تولید ناخالص داخلی واقعی، سطح تحصیالت، نرخ شهرنشینی، نرخ 

اضای بیمه بررسی تق اند.وذ بیمه( داشتهفرا بر متغیر وابسته )ضریب ن تأثیربهره و نرخ تورم بیشترین 

پانل در شرکت بیمه  -زمانهمهای رفاهی به روش معادالت زندگی، متغیرهای کالن اقتصادی و شاخص

ها نشان داده که بین نرخ بیمه و تورم انتظاری با و نتایج بررسی قرارگرفته موردبررسیپارسیان 

درآمد سرانه افراد، سطح تحصیالت ای معکوس و معنادار، بین گذاری رابطهتقاضای بیمه عمر و سرمایه

ای مستقیم و معنادار و بین تقاضای گذاری رابطهها با تقاضای بیمه عمر و سرمایهو بار تکفل خانواده

و بین  ای مستقیم و معنادارگذاری با سطح فیزیکی و سطح آموزشی رفاه رابطهبیمه عمر و سرمایه

یافت  انتظارقابلای معکوس و ابری توزیع درآمد رابطهگذاری با سطح نابرتقاضای بیمه عمر و سرمایه

سازمانی بر عدم توسعه بیمه عمر سازمانی و برونموانع درون (.1395سپهردوست و همکاران، )شد 

های و یافته قرارگرفتهو مطالعه  موردبررسی( 1397زاده یجزاده و شکردر کشور توسط )کجباف

پژوهش نشان داده است که عوامل ساختار سازمانی، آموزش، فناوری اطالعات، بازاریابی، مدیریتی، 

های زندگی است. بر عدم استقبال از بیمه تأثیرگذارهای ترین شاخصمهم ازجملهاجتماعی و اقتصادی 

میانجی تجربیات گذاری با نقش های عمر و سرمایهقصد خرید بیمه ای برخدمات بیمه کیفیت تأثیر

 قرارگرفته موردبررسی( 1398ای توسط )اسعدی و هدایتی بیلند، خریدهای پیشین در یک شرکت بیمه



قبل و هنگام خرید و همچنین تجربیات خریدهای )ای است. نتایج پژوهش نشان داد که کیفیت خدمات بیمه

معناداری دارند. همچنین تجربیات خریدهای پیشین  تأثیرای پیشین مشتریان بر قصد خرید خدمات بیمه

کند. ای و قصد خرید مشتریان ایفا میمشتریان نقش واسط معناداری در رابطه میان کیفیت خدمات بیمه

( بیان کردند که در کنار عوامل اقتصادی عوامل دیگری هم چون عوامل 1398حسینی و همکاران )

اند تا ضریب نفوذ های بیمه نیز مزید بر علت شدهاختار شرکتفرهنگی و اجتماعی و عامل مربوط به س

عواملی که در عدم رشد و ارتقاء ترین اما یکی از مهم ؛کافی ارتقا پیدا نکند اندازهبهبیمه در ایران 

یکی از  عنوانبه ایاست، توجه به درک جایگاه سواد مالی و سواد بیمه تأثیرگذارضریب نفوذ بیمه 

این مطالعه پس از  هاییافتهباشد،  تواندمیعمر  هایبیمهدر  گذاریسرمایهبه سمت ترجیحات مردم 

افراد  ایبیمهکه هر چه سطح سواد مالی و  دهدمیعیت سواد بیمه عمر در بازار بیمه نشان وضبررسی 

 تأثیرای با عنوان نتایج مطالعه .بیشتر خواهد بود ایبیمه هایگذاریسرمایهبه  هاآنبیشتر باشد تمایل 

گذاری با نقش میانجی تجربیات خریدهای های عمر و سرمایهای بر قصد خرید بیمهکیفیت خدمات بیمه

( 1398ای عنوان پژوهشی است که توسط اسعدی و هدایتی بیلند )پیشین در یک شرکت بیمه

تواند ای میبیمه شدههارائهای پژوهش نشان داده که کیفیت خدمات است. یافته قرارگرفته موردبررسی

-می تأثیرتجربیات در ایجاد قصد خرید مشتریان موجب ایجاد تجربه مثبت در ذهن مشتریان شده و این 

گیرندگان صنعت بیمه باید به ارائه مدیران و تصمیم آمدهدستبههای یافته اساس بربنابراین  ؛گذارد

تر رو آورده که انگیزه خرید مشتریان را های متنوعهایی با ویژگینامهتر و بیمهای مناسبخدمات بیمه

های عمر با در نظر خرید بیمه بر مؤثر( به بررسی عوامل 1399و زاغیان ) کریمی افزایش دهند.

متغیر برند و  کهگرفتن نقش میانجی رضایت و اعتماد مشتری پرداختند. نتایج مطالعات نشان داد 

های عمر ندارد، همچنین نتایج بیانگر این بر اعتماد مشتری جهت خرید بیمه تأثیریشرکت  نامیخوش

همچنین تبلیغات مناسب، قیمت، باشد. های عمر میبر خرید بیمه تأثیراست که رضایت مشتری دارای 

 است. تأثیرهای عمر دارای برافزایش خرید بیمه مداری مشتریکیفیت خدمات، 

و  کشور سازمان همکاری 30بر تقاضای بیمه عمر در  مؤثر( به تحلیل عوامل 2007همکاران ) لی و

دهد که درآمد، سطح پرداختند. نتایج نشان می 2000تا  1993( طی دوره OECD) توسعه اقتصادی

اجتماعی، تورم، نرخ  ینتأمبیمه عمر دارد. مخارج تحصیالت و درجه رقابت رابطه مثبتی با تقاضای 

( 2009) 3لیائو و همکاران دهد.کاهش می OECDبهره واقعی تقاضا برای بیمه عمر را در کشورهای 
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داختند و نشان دادند ربر تقاضای بیمه عمر و توسعه محصوالت جدید پ مؤثربه بررسی عوامل 

ها، تعداد برخورد خوب فروشنده، هزینه آن از بعدمتغیرهایی چون کیفیت خدمات در وهله اول و 

( در 2011و همکاران ) 4فی ین دارند. یرتأثبیمه عمر  یبر تقاضاخانواده، سطح درآمد و تحصیالت 

و  توسعهدرحالکشور  90در  عمر غیرحق بیمه عمر و  کنندهتعیینمطالعه خود به بررسی عوامل 

پرداختند. نتایج نشان داد که درآمد سرانه، تعداد جمعیت و ساختار  2008تا  2000دوره  طی یافتهتوسعه

های بیمه، در دسترس بودن اعتبار جمعیتی، توزیع درآمد، سیستم بازنشستگی، مالکیت دولتی شرکت

این متغیرها و متغیرهای دیگر  وسیلهبه عمر غیردارد و بخش  تأثیرو مذهب بر بیمه عمر  خصوصی

بر توسعه بیمه  دهد که تعدادی از متغیرهای سیاستی نیزگیرد. همچنین نتایج نشان میقرار می تأثیرتحت 

کشور  14بر تقاضای بیمه عمر در  مؤثر( به بررسی عوامل 2012) 5کجوسوسکی دارد. تأثیرعمر 

تا  1998های پانلی( طی دوره اروپای مرکزی و جنوب شرقی با استفاده از روش اثرات ثابت )مدل داده

پرداخت. نتایج این تحقیقات نشان داد که تولید ناخالص داخلی سرانه، تورم، مخارج سالمت،  2010

بینی برای استفاده از بیمه عمر است. نرخ بهره واقعی، ترین پیشانون، قویسطح تحصیالت و نقش ق

رسد که خیلی اثرگذار بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای کنترل فساد و اثربخشی دولت به نظر نمی

شناسی بر قصد خرید جمعیتاطالعات  یرتأثدر پژوهشی دیگر به  اروپای مرکزی و جنوب شرقی باشند.

، تعداد فرزندان( و تا هلاست. اطالعاتی مانند )سن، تحصیالت، وضعیت  شدهپرداختههای زندگی بیمه

سوتر و ) است قرارگرفته موردتوجهدر این پژوهش وضعیت اقتصادی مانند )درآمد و ثروت( 

( در پژوهش خود به بررسی ابعاد کیفیت خدمات 2018) 7رامامورسی و همکاران (.2015، 6همکاران

های زندگی در هند ه توسط مشتریان، رضایت و قصدهای رفتاری در میان مشتریان بخش بیمهدرک شد

 یدتائهای پیشین درباره این متغیرها مورد های پژوهشپرداختند. نتایج انجام این پژوهش نشان داد که یافته

گردد. ابعاد کلیدی کیفیت خدمات شناسایی می عنوانبهگویی بنابراین، پایداری و پاسخ؛ گیردقرار می

در  هاآنبر رضایت مشتریان و قصد رفتاری خرید  یتوجهقابل یرتأثپایداری و حمایت مشتریان پاسخگو 

 های زندگی هند دارد.صنعت بیمه

رابطه بین سه شاخص وضعیت سالمتی )وضعیت سالمتی خود  یرتأثای دیگر به بررسی در مطالعه

 16های زندگی در میان داری بیمهو نگه (های سالمتی آتیضعیت سالمتی هدف و ریسکدرک شده، و
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افراد با وضعیت سالمتی درک شده دهد که ها نشان میاست. نتایج یافته شدهپرداختهکشور اروپایی 

 ؛ ودهندهای عمر رغبت نشان تر احتمال دارد که به خرید بیمهضعیف و ریسک سالمتی باال در آینده کم

تر تمایل به داشتن های زندگی( این افراد کمای و یا هیچ نوعی از بیمهدر بین انواع بیمه )تمام عمر، دوره

 یرتأثهای زندگی نیز داری انواع بیمهها بر نگهافراد در این گروه عالوهبهای دارند. های زندگی دورهبیمه

 .(2018، 8گذارند )سنسورن و همکارانمنفی می

های زندگی از طریق افزایش آگاهی به بررسی سطح رضایت از بیمه دیگر در هندوستان یامطالعهر د 

ترین عامل ها نشان داد که رضایت مهمدر میان مردم درباره عدم قطعیت در زندگی پرداختند. نتایج یافته

ارزش بیشتری به  مشتریانشانها باید برای جلب و افزایش رضایت در میان مشتریان است و شرکت

باید به افزایش آگاهی در میان مشتریانی که  هاآن. برای این منظور یندافزا یبمحصوالت و خدماتشان 

وکارشان از سواد چندانی ندارند و همچنین افراد در مناطق روستایی بپردازند و بدین ترتیب به رشد کسب

ند. برای این منظور باید ارزش اقتصادی به کمک کن ارتقادهندههای طریق تمرکز بر فعالیت

اطالعات خصوصی مشتریان بپردازند و  اعتماد و احترام به حفظ جو ایجاد امحصوالتشان اضافه کنند. ب

، 9کانان)قرار بگیرد  موردتوجههمچنین پرداخت سریع و معیارهای امنیتی جهت جلب مشتریان بیشتر 

های موجود در رابطه با است به بررسی نگرش شدهانجام( 2020) 10هیتوسط در پژوهشی که . (2018

. نتایج پژوهش نشان استریسک، دانش مالی و نیاز به بیمه عمر تجاری در میان مشتریان چینی پرداخته 

دهد و از طرفی دانش مالی کافی به ها تقاضا برای بیمه عمر را کاهش میکاری خانوادهداده که محافظه

کند . همچنین محقق در انتها بیان میشودفزایش تقاضا برای این محصول میمیزان چشمگیری موجب ا

های زندگی و افزایش دانش مالی افراد و همچنین ایجاد توان با ارتقا نگرش نسبت به بیمهکه می

های های متعدد نسبت به ریسک موجب فروش بیشتر بیمهمحصوالت گوناگون برای افراد با نگرش

 زندگی شد.

 بندیجمع

های زندگی در پیشرفت خاص بیمه طوربهو  یطورکلبهدر این مطالعه ابتدا به بررسی نقش صنعت بیمه 

 هاآنکه جوامعی که در  قرارگرفته موردتوجهاست. سپس این موضوع  شدهپرداختهاقتصادی جوامع 

برخوردارتری هستند که سطح سواد و نسبی کشورهای طور بهتری دارند های زندگی نقش پررنگبیمه
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-بسیار باالتر از جوامعی است که استقبال از این نوع بیمه در آن کم هاآنای در طور خاص دانش بیمهبه

در  خصوصا  ها های زندگی در ایجاد امنیت و آرامش خیال خانوادهتر است. در ادامه به نقش بیمه

همچنین این موضوع که آرامش خیال موجب پیشرفت  است. شدهپرداختهصورت فوت سرپرست خانواده 

قرارگرفته است. در قسمت بعدی به بیان نظریات گوناگون موجود  موردتوجهگردد فکری و اقتصادی می

های صورت گرفته در هر دو بخش داخلی و پژوهش ،قسمت مرور ادبیاتدر و  شدهپرداختهدر این باب 

بندی دالیل گیری کار است به جمعاست. در این بخش که قسمت نتیجه شدهدادهقرار  موردمطالعهخارجی 

-از عمدههای زندگی در داخل و خارج از کشور پرداخته خواهد شد. از بیمه بر استقبال افراد یرگذارتأث

توان به کیفیت خدمات شتریان از این نوع از محصوالت میبر قصد خرید م یرگذارتأثترین عوامل 

 درواقعسرانه، تحصیالت، نرخ بهره و تورم و آموزش اشاره کرد.  درآمد، تجربه برند، سطح شدهارائه

تر باشد و سطح تحصیالت و از برند مثبت هاآنهر چه کیفیت ارائه خدمات به مشتریان باالتر و تجربه 

به  ؛ وهای عمر استقبال خواهند نمودبا آغوش بازتری از بیمه هاآنافراد باالتر باشد ای و مالی دانش بیمه

سطح باالیی قرار داشته  در یزنتر باشد و تورم و بهره چه درآمد سرانه افراد پایین هر یگرداز طرفی 

کاهش مواجه خواهد های زندگی با از بیمه هاآناستقبال  یجهنت درو  یداکردهپباشد سطح رفاه مردم کاهش 

های زندگی در رابطه های بعدی قرار دارند و با استقبال مردم از بیمهشد. از دیگر عواملی که در رده

، ارتباطات توان به امید به زندگی، اعتماد، بر عهده داشتن مسئولیت مالی خانوادهباشند میمثبت می

ینی اشاره کرد. همچنین سن فرد، وضعیت مناسب با مشتری، بازاریابی، تبلیغات مناسب و نرخ شهرنش

-های بازنشستگی از عواملی هستند که با استقبال مردم از بیمهنامناسب سالمتی و عضویت در صندوق

ترین عامل و ثروت افراد اصلی درآمدنیز سطح  کشورها یرسا. در دارندعکسهای زندگی رابطه 

ت. سپس عواملی مانند سطح تحصیالت و دانش مالی و های زندگی اسبر استقبال افراد از بیمه یرگذارتأث

اهمیت  ازنظریک رده  در یزن، نرخ بهره و کیفیت خدمات . عامل تورمقرارداددر رده بعدی  ایبیمه

افراد و  تأهلتوان به وضعیت مثبت بر استقبال افراد دارند مییر تأثاز عواملی که  آن از بعدقرار دارند. 

پذیری های بیمه، امید به آینده، پایین بودن درجه ریسک، آگاهی، اعتماد به شرکتهاآنتعداد فرزندان 

سالمتی، حقوق  نامناسباز طرف دیگر، سن، وضعیت  ؛ وها اشاره کردمدار بودن شرکتافراد، قانون

 یرتأثهای زندگی افراد از بیمه عواملی هستند که بر استقبال ازجملهاجتماعی  ینتأمبازنشستگی، مخارج 

بندی نشان داده شد دالیل عمده افراد برای خرید که در قسمت جمع طورهمانگذارند. منفی برجای می

تفاوت محسوسی در دالیل مشتریان داخل  درواقع یکسان است یبا  تقرهای زندگی در سراسر جهان بیمه



دست به  یافتهتوسعههای زندگی با مشتری که در یک کشور کشور از استقبال یا عدم استقبال وی از بیمه

 زند وجود ندارد.انتخاب این نوع از بیمه می
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