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Abstract
Objective: Life insurance in Iran is not only not well-developed but also at low risk of early
surrender, causing long-term disruption to insurance companies and insurers' dissatisfaction.
This is due to the difficult rules of early life insurance surrender. In recent years, there has
been a lot of effort in the insurance industry to increase the share of the life insurance
portfolio. Currently, this share is negligible compared to global statistics, and some of them
are surrendered annually. Regarding the fact that the researches in the field of life insurance
all had a backward perspective and none of them sought to predict this behaviour in the
customers, this research aims to measure the tendency of people to life insurance surrender,
by independent variables including fatalism, social capital, awareness of the benefits of life
insurance, the value of life insurance benefits to the individual, the sense of political security,
the sense of economic security, occupational security and contextual variables, and thus the
prediction of life insurance surrendering behaviour in life insurance policyholders.
Method: The method used in this study is correlation and regression tests.
Findings: According to the research findings, which is based on a sample of 400
policyholders of the life insurance of one insurance company in 2011-2016, there is only a
direct relationship between social capital with a tendency to surrender, and other variables had
inverse relationships with it. Also, the hypothesis of the existence of an inverse relationship
between the tendency to surrender with economic security was rejected. Among the
contextual variables, the level of education has the strongest relationship with the tendency to
surrender, which is also inverse. In addition, according to the results of the regression test,
among the variables studied, the fatalism variable is the most powerful in the tendency to life
insurance surrender, and afterwards, the value of life insurance benefits and a sense of
political security. The variables of hope for future and sense of economic security have the
least overall effect and have less explanatory power than the other variables.
Conclusion: Therefore, given the importance of the value of life insurance benefits, insurers
and life insurance salespeople should do their best to understand the real benefits of life
insurance coverage to the customer or life insurance insurer. To do this, continuous training of
agents and brokers, as well as the use of control mechanisms to ensure that life insurance
vendors are properly informed about the benefits of insurance, have special importance.
Keywords: life insurance, life insurance surrender, tendency, life insurance policyholder,
insurance companies.
JEL Classification: G32،G23،G22.
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چکیده
هدف :در سالهای اخیر ،در صنعت بیمه تالش زیادی صورت گرفته تا سهم پورتفوی بیمههای عمر کشور
افزایش یابد .در حال حاضر این سهم در مقایسه با آمارهای جهانی ناچیز است و از همین میزان نیز هرساله
درصدی بازخرید میشوند .باتوجه به اینکه تحقیقات صورت گرفته در زمینه بیمه عمر همگی نگاهی پسنگر
داشتهاند و هیچ یک به دنبال پیشبینی این رفتار در مشتریان نبوده اند ،هدف این تحقیق این است که گرایش افراد
به بازخرید بیمه های عمر را ،به وسیله متغیرهای مستقل تقدیرگرایی ،سرمایه اجتماعی ،آگاهی از مزایای بیمه عمر،
ارزشمندی مزایای بیم ه عمر برای فرد ،احساس امنیت سیاسی ،احساس امنیت اقتصادی ،احساس امنیت شغلی و
متغیرهای زمینهای بسنجد و در نتیجه رفتار بازخرید در بیمهگذاران عمر را بیازماید.
روش شناسی :روش مورد استفاده در این تحقیق ،آزمونهای همبستگی و رگرسیون است.
یافتهها :طبق یافتههای این تحقیق که روی نمونه  400نفری از بیمهگذاران عمر شرکت بیمه در سالهای  1390تا
 1395انجام شده ،فقط میان سرمایه اجتماعی با گرایش به بازخرید رابطه مستقیم وجود دارد و سایر روابط
معکوس است .هم چنین ،فرضیه وجود رابطه معکوس میان گرایش به بازخرید با امنیت اقتصادی رد شد .از بین
متغیرهای زمینهای ،میزان تحصیالت قوی ترین رابطه را با گرایش به بازخرید دارد که این رابطه نیز معکوس است.
به عالوه ،طبق نتایج آزمون رگرسیون ،از بین متغیرهای مورد بررسی ،متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید
بیمههای عمر از بیشترین قدرت برخور دار است و پس از آن ،به ترتیب ارزشمندی مزایای بیمه عمر و احساس
امنیت سیاسی در رتبه های بعدی قرار دارند .متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی ،از کمترین اثر کل
برخوردارند و قدرت تبیینکنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند.
نتیجهگیری :بنابراین ،با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر ،بیمهگران و فروشندگان بیمههای عمر باید
حداکثر تالش خود را برای فهماندن مزایای واقعی پوشش بیمه عمر ،به مشتری یا بیمهگذار بیمه عمر انجام دهند.
کلید واژهها :بیمه عمر ،بازخرید بیمه عمر ،گرایش ،بیمهگذار عمر ،شرکتهای بیمه.
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مقدمه
بیمههای عمر به عنوان یکی از شاخصهای شناختهشده برای سنجش میزان تامین
و رفاه جوامع از لحاظ توسعه اقتصادی و انسانی ،درجه اهمیت باالیی دارند .در میان
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

انواع رشتههای متنوع بیمهای ،بیمههای عمر به دلیل ماهیت ویژهای که دارند از اهمیت
باالیی برخوردارند و سهم و درصد آن از کل در آمد ناخالص داخلی بسیار حائز اهمیت
است .با وجود اهمیت باالی بیمههای عمر برای اقتصاد کشور و خانوار ،حجم وسیعی
از همین تعداد اندک بیمههای عمر باز خرید میگردند .به عنوان نمونه ،آمار یک
شرکت سهامی بیمه برای دوره انتخابی پنج ساله  1390تا  1394نشان میدهد که هر
ساله از کل بیمهنامههای عمر صادره به ترتیب  %6 ،%10،%10 ،%11و  %4از بیمهنامهها
بازخرید شدهاند (یک شرکت بیمه .)1395 ،این آمار ،در مقایسه با آماری که در سال
 1394برای بازخرید بیمه عمر در کل کشورتوسط بیمه مرکزی اعالم شده ،ارقام باالیی
را نشان میدهد .طبق آمار اعالمی بیمه مرکزی ،1میانگین رقم بازخرید بیمههای عمر در
کشور در سالهای  90تا  93به ترتیب  2/2 ،2/6 ،2/4و  2/1درصد میباشد که
نشاندهنده آمار باالی یک شرکت بیمه در زمینه بازخرید بیمههای عمر است .این اقدام
ابتدا باعث برهمخوردن برنامهریزیهای شرکتهای بیمه در زمینه سرمایهگذاری از
محل ذخایر ریاضی شده و در نهایت به دلیل عدم ورود بیمهنامه به دوران سوددهی (به
دلیل ماهیت بیمههای عمر) باعث ضرر و زیان بیمهگذار خواهد شد و همچنین در
طوالنیمدت تبعاتی جدی برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت .بر همین اساس،
مسئله اصلی این تحقیق تبیین عوامل موثر برگرایش به بازخرید زود هنگام بیمههای
عمر است تا بتوان با پیشبینی و تشخیص افرادی که گرایش به بازخرید بیمههای عمر
دارند ،حتیالمقدور از وقوع این رفتار پیشگیری نمود و به کاهش ضرر و زیانهای
فردی ،اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن کمک کرد .برای این کار با استفاده از روش
 .1قابل دسترسی در:
https://www.centinsur.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=273&newsview=794
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پیمایشی ،متغیرهایی که به وسیله روش کیفی به دست آمدهاند ،در جامعه آماری
بیمهگذاران عمر یک شرکت بیمه مورد آزمون قرار گرفته و در نهایت پس از
تحلیلهای آماری مناسب ،راهکارهای الزم ارائه خواهند شد.
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 -1چارچوب نظری و سوابق پژوهش
برخالف بیمهگر که منشاء قرارداد بیمه عمر است ،مالک بیمهنامه عمر دارای این گزینه
است که در هر زمانی ،قرارداد را بازخرید یا فسخ نماید .اگر اقدام به فسخ بیشتر از
انتظار بیمهگر باشد یا سهم زیادی از بیمهگذاران تصمیم بگیرند که بیمهنامههای خود را
بازخرید نمایند ،این امکان لغو قرارداد میتواند تاثیر معکوسی بر توانگری مالی بیمهگر
داشته باشد ( .)Fier & Liebenberg, 2012در چنین مواردی ،عملیات بیمهگر ممکن
است به طرق مختلفی آسیب ببیند .اوال ،بیمهگران معموال در حین صدور بیمهنامههای
جدید ،بیشترین هزینهها را متحمل میشوند (مانند کارمزد ،هزینههای صدور بیمهنامه،
هزینههای اجرایی و  )...که حتی برگشت این هزینهها میتواند چندین سال به طول
بینجامد .اگر بیمهگذار پیش از بازگشت هزینهها بیمهنامهاش را بازخرید کند ،بیمهگر
باید راهی را برای بازیابی آن هزینهها پیدا کند .دوم اینکه ،بازخرید بیمهنامه میتواند
منجر به موقعیتی شود که در آن بیمهگر باید سرمایهگذاریهای پربازده خود را به
صورت نقد درآورد تا بتواند درخواست بیمهگذار برای مبلغ بازخرید را برآورده نماید.
سوم اینکه بازخرید بیش از حد بیمهنامه میتواند روی قیمتگذاری هم تاثیر بگذارد و
این زمانی است که بازخریدها بیشتر از حد انتظار باشند یا موجب شوند که نرخ واقعی
پیشینه مرگومیر از نرخ مورد انتظار انحراف پیدا کند ( ;Doherty and Singer, 2002

.)Gatzert, Hoermann, and Schmeiser, 2009
محققان دالیل و توجیهات مختلفی را برای رفتار بازخرید بیمه عمر توسط
بیمهگذاران یافتهاند .بررسی ادبیات موجود در زمینه دالیل بازخرید بیمههای عمر که
گستره آن از سالهای بسیار دور تا سالهای اخیر را در بر میگیرد ،نشان میدهند که
افراد در مواجهه با دشواریهای اقتصادی ،به احتمال بیشتری اقدام به بازخرید
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بیمهنامههای عمر خود میکنند ( Linton, 1932; Outreville, 1990; Kuo, Tsai and
;Chen, 2003; Kim, 2005; Fier & Liebenberg, 2013; Russell, et.al, 2013

 .)Hwang, 2016از جمله دالیلی که در مطالعات صورت گرفته به آنها اشاره شده
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است ،میتوان از نیاز ضروری به وجه نقد ،نرخ بهره و جایگزینی بیمهنامه نام برد
( .)Linton, 1932; Outreville, 1990; Kuo, Tsai and Chen, 2003; Kim, 2005البته
عوامل دیگری هم در پژوهشها مورد توجه محققان قرار گرفتهاند که از آن جمله
میتوان به عوامل اجتماعی ( ،)Irina & Martin, 2016عوامل مربوط به شرکت
( )Milhaud, et.al, 2011و عوامل مربوط به بیمهنامه ()Eling & Kiesenbauer, 2011
و اشاره کرد .در جدول  ،1نتایج برخی دیگر از پژوهشهای انجام شده در دو دهه اخیر
نمایش داده شدهاند.
جدول  .1خالصهای از اهم پژوهشهای انجامشده در زمینه بازخرید بیمهنامههای عمر
ردیف

موضوع پژوهش
عوامل موثر بر بازخرید بیمه

1

عمر و سرمایه گذاری با تاکید
بر عوامل خرد اقتصادی

2

اثر ریسکگریزی بر بازخرید
بیمهنامههای عمر

نویسندگان (سال)

علل یافتشده

حبیبی مرند

برخی متغیرهای فردی (متغیرهای سن ،درآمد،

()1395
مهدوی و همکاران
()1394

عوامل اقتصادی موثر بر
3

بازخرید بیمهنامه عمر و

تأهل و بعد خانوار فرد بیمهشده)
تاثیر ریسکگریزی از طریق عوامل زمینهای
فردی
نسبت حق بیمه پرداختی به درآمد ،شاخص

قدمیان ()1392

پسانداز

تورم ،نرخ بازده نقدی بورس اوراق بهادار و
قیمت جهانی طال
شبکه فروش ،عدم تناسب سرمایه بیمه با

4

علل بازخرید بیمههای عمر و
پسانداز

آقازاده و رزمجوی
()1386

ارزش زمانی پول ،رضایت بیمهگذاران،
تناسب مالی بیمهگذاران ،تنوع و جذابیتهای
بیمهنامه عمر

5
6
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شناخت علل بازخرید بیمه-
نامههای عمر و پسانداز
تصمیمات بازخرید با توجه به
تغییرات جمعیتشناختی

عباسی و سازگار
()1383
& Gemmo
)Götz (2016

عوامل اقتصادی ،ناآگاهی بیمهگذاران
عوامل اقتصادی -اجتماعی

ردیف
7

9
10
11

تحلیل تجربی پویاییهای
بازخرید

نویسندگان (سال)
)Hwang (2016

تحلیل تجربی فعالیت بازخرید

Russell, et.al
)(2013

تعیینکنندههای اصلی لغو

Kiesenbauer
)(2012

بیمهنامه بیمه عمر
بیمهنامه عمر
بیمه عمر و رفتار لغو بیمهنامه
گرایش به بازخرید یک قرارداد
مستمری متغیر

& Fier
Liebenberg
)(2012
Knoller, et.al
)(2011

متغیرهای اقتصاد کالن و متغیرهای خاص
شرکت
وام ضروری ،نرخ بهره ،جایگزینی بیمهنامه
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موضوع پژوهش

علل یافتشده

اطمینان خریدار ،بازده فعلی ،توسعه ،GDP
سن شرکت ،نرخ مشارکت
برخی عوامل اقتصاد خرد
بیشتر شدن ارزش بازخرید از ارزش منصفانه
قراراداد ،برخی ویژگیهای فردی بیمهگذار

محرکهای بازخرید در بیمه
12

عمر در یک بافت اقتصادی

Milhaud, et.al
)(2011

برخی ویژگیهای بیمهنامه

کالسیک
13
14

ویژگیهای بیمهنامه ،موثر بر

& Eling
Kiesenbauer
)(2011

بازخرید بیمهنامه عمر و تاثیر

Kannan, et.al
)(2008

لغو بیمه عمر
آن بر بازار بیمه

نوع محصول یا طول قرارداد و برخی
ویژگیهای بیمهگذار
سن بیمهگذار در زمان خرید ،نوع محصول
بیمهای ،نرخگذاری و نحوه پرداخت حق بیمه

مأخذ :یافتههای تحقیق

مالحظه میشود که اوال در اکثریت قریب به اتفاق پژوهشهای انجامشده ،تمرکز
اصلی محققان بر عوامل اقتصادی موثر بر بازخرید بیمههای عمر بوده است .ثانیا ،تقریبا
در همه پژوهشهای داخلی و خارجی صورتگرفته ،جامعه آماری تحقیق شامل افرادی
بوده است که بیمهنامه خود را بازخرید کرده بودند و هیچ یک تالشی برای پیشبینی
رفتار بازخرید و گرایش به بازخرید در بیمهگذاران انجام ندادهاند .در واقع نوع رویکرد
تحقیقات انجامشده در زمینه بازخرید بیمههای عمر پسنگر بوده و نگاه پیشگیرانه و
پیشنگرانه نداشتهاند.
این در حالی است که هر مشتری بیمه عمر یا هر بیمهگذاری که در حال حاضر دارای
بیمهنامه عمر است ،میتواند از لحاظ میزان گرایش به بازخرید بیمهنامهاش نیز مورد
سنجش قرار بگیرد .گرایش برای توصیف سه بعد رفتاری توسط دانشمندان به کار رفته
99
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و نسبت به این ابعاد کاربردی نیز فضای مفهوم آن ترسیم شده است:
 -1بعد شناختی به این معنا که انسان در ذهن خودش آگاه است که یک چیز به چه
علت خوب یا بد است.
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 -2بعد احساسی به این معنی که انسان بر اساس احساس ،نسبت به پدیدههای اطراف
خود عکسالعملهای ارزیابیکننده نشان میدهد.
 -3بعد رفتاری که به معنی پذیرش محرکهای بیرونی و تبدیل آن به عمل است.
تغییر گرایش میتواند در نتیجه آغاز تغییر در هر یک از اجزای سهگانه شناختی (مانند
دسترسی به اطالعات تازه) ،احساسی (مانند تجارب خوشایند یا ناخوشایند در
خصوص موضوع گرایش) یا رفتاری (مثالً با تغییر هنجار یا تحمیل قانونی تغییرات
رفتاری) روی دهد .هنگامی که هر یک از اجزاء سهگانه تغییر یابد ،احتماال دو جزء
دیگر نیز تغییر مییابند (ستوده .)1378 ،البته باید توجه داشت که گرایش سازهاى
فرضى است .ازاینرو ،با آن که پیامدها و نتایج آن قابل مشاهده هستند ،اما خود
گرایشها ملموس و قابل رؤیت نیستند (میچل .)1373،بنابراین الزم است شاخصهایی
برای هر یک از ابعاد گرایش تعیین شوند تا به وسیله آنها این سازه فرضی قابل
سنجش و اندازهگیری شود.

 -2تبیین شاخصهای مورد بررسی و مدل تحقیق
برای تعیین شاخصهایی که باید برای هر یک از ابعاد گرایش ،در جامعه آماری
مورد بررسی قرار بگیرند ،ادبیات مربوط به انتخابها و کنشهای اجتماعی و اقتصادی
مورد بررسی قرار گرفت و بر مبنای نظریه های موجود در این زمینه ،یک مصاحبه
نیمه ساختاریافته طراحی شد تا با استفاده از نظر خبرگان ،نحوه تاثیر این شاخصها در
گرایش به بازخرید بیمههای عمر مورد بررسی قرار گرفته و شاخصها تایید شوند.
انتخاب جامعه آماری مصاحبه ،که شامل مدیران بیمه عمر و کارشناسان بازخرید بیمه
عمر در شرکتهای مختلف بودند ،به روش نمونهگیری هدفمند انجام شده است که
مصاحبهها پس از  11مورد به اشباع رسیدند .در جدول شماره  ،2شاخصهای مورد
بررسی به همراه تعریف نظری آنها و برآیند نظر مصاحبهشوندگان در مورد تاثیر آن
بر بازخرید بیمههای عمر ارائه شدهاند.
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جدول  .2شاخص های احصاشده از مصاحبه با خبرگان حوزه بیمه عمر
ردیف

شاخص

نظر مصاحبهشوندگان درباره تأثیر

تعریف نظری

بر گرایش به بازخرید

 -عاملی مهم بر انتخابها و کنشهای

برای سامان بخشیدن به مناسبات بین فردی،
مبادالت و تعامالتی که برای بقای خود
1

ضروری میدانند وضع میکنند.

سرمایه

اجتماعی  -بده بستان زمانی صورت میگیرد که بدانیم
که سرمایه اجتماعی همچون صندوقی از
سپردههای اجتماعی ،نفع مفیدی است که
تالش جزیی و اندک هر یک از ما میتواند
به تناسب ،بهره الزم را از آن ببرد

« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

اجتماعی افراد.
-بدهبستان ،هنجارها و قواعد رفتاری که افراد

 یکی از دالیل اقدام به بازخرید بیمه عمر،تنگناهای اقتصادی و نیاز فوری مالی.
 هر چه سرمایه اجتماعی و شبکه پیوند قویتر باجامعه ،دوستان و خویشاوندان ،احتمال بیشتر
برای کمک شبکه در هنگام نیاز مالی.
 فقدان سرمایه اجتماعی و ضعف شبکه پیوند،موجب نبود کمک برای رفع نیاز مالی و در نتیجه،
احتمال بیشتر مراجعه به اندوختههای دراز مدت
مانند بیمه عمر ،برای جبران نیاز مالی.

(ذکایی.)1380،
 نوعی باور و اعتقاد فرهنگی که طبق آنانسان موجودی ناتوان و با قابلیتهای
محدود نسبت به جهان پیرامونی و امور و
وقایع اتفاقیه در زندگیش است
 -درک

او

در

باب

ناتوانیها

و

محدودیتهایش سبب میشود که وی به
2

تقدیرگرایی نوعی احساس فتور و بیقدرتی گرفتار آید
و به عدم تواناییاش در باب شناخت علل
وقایع و پدیدهها ،پیشبینی حدوث وقایع در
زندگی و کنترل آینده وقوف یابد.
 بنابراین در شکستها و موفقیتها تنهاسرنوشت سرزنش شده یا اعتبار مییابد

 هرچه افراد ،تقدیرگراتر باشند و شرایط بهروزیخود را به عوامل ماورائی و خارج از و اراده
فردی مربوط بدانند ،به احتمال کمتری با
برنامهریزی و آیندهنگری ،شرایط بهبود وضع
زندگی خود را رقم میزنند.
 برای این افراد امید به تغییر شرایط بر اثر مزایایاقتصادی بیمه عمر در آینده کاهش یافته و
انگیزهای برای تداوم سرمایه گذاری در بیمه عمر
نداشته و لذا ممکن است اقدام به بازخرید آن
نمایند.

(ازکیا.)1374 ،
 افراد در مبادالت خود در تالشند برایتئوری مبادله
اجتماعی
3

(آگاهی فرد
از مزایای
بیمه عمر)

رسیدن به سودمندترین نتایج ،پاداشها را
به حداکثر رسانده و در مقابل هزینهها را به
حداقل برسانند.

 اگر فعالیت یا موقعیت ویژهای برای آنهاسودآورتر یا متضمن هزینه کمتری باشد ،آن
را به فعالیت و موقعیت دیگر ترجیح
میدهند (سیمپسون)1370 ،

 سرمایه گذاری در بیمه عمر نوعی رفتار اقتصادیعقالنی که فرد هزینه آن را به امید دریافت پاداش
در آینده متقبل میشود.
 شرط تداوم رفتار اقتصادی اوال آگاهی کامل ازابعاد پاداش و چگونگی آن و ثانیا ارزشمند بودن
پاداش برای فرد.
 اگر بیمه گر نتواند به خوبی تمامی مزایای بیمهعمر را برای بیمهگذار تشریح کند ،احتمال
بیشتری وجود دارد که بیمهگذار در میانه راه از
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ردیف

شاخص

نظر مصاحبهشوندگان درباره تأثیر

تعریف نظری

بر گرایش به بازخرید
ادامه کار منصرف شده و اقدام به بازخرید بیمه
خود نماید.
 -در حالت دوم بیمهگذار به خوبی از پاداش هایی
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که بر اثر تداوم بیمه عمر در آینده دریافت خواهد
کرد  ،با خبر است اما این پاداشها  ،آنقدر برای
وی ارزشمند نیستند که انگیزه الزم را برای تداوم
آن فراهم کند یا این که ارزشمندی این پاداشها
به مرور زمان برای وی کاهش یافته است ،لذا در
این شرایط احتمال بیشتری وجود دارد که فرد
اقدام به بازخرید بیمه عمر نماید.
 اعتماد کردن به معنی قرار دادن منابع دراختیار طرفهایی که این منابع را برای
استفاده خود ،اعتماد کننده یا هر دو به
کارمی بندد و نوعی رابطه کیفی که قدرت
عمل

4

کردن

اعتماد مدنی (کلمن.)21377

را

تسهیل

می

کند

 همزمان با ظهور اعتماد اجتماعی متقابل،زمینه برای همکاری اجتماعی ،مشارکت
اجتماعی فراهم میگردد که خود پیش
شرطی برای اصالح و توسعه اجتماعی است
(چلبی.)1375 ،

 یکی از شرایط مبادالت اقتصادی وجود اعتمادمتقابل میان طرفین مبادله.
 در شرایطی که این اعتماد کم بوده و یا به دالیلیتضعیف شده باشد ،احتمال تداوم مبادله کاهش
مییابد.
 در مورد خرید بیمه عمر ،بیمهگذار باید بهبیمهگر و نمایندگان آن در مورد انجام تعهدات در
آینده اعتماد کامل داشته باشد.
 هرچه این اعتماد بیشتر باشد ،احتمال انصراف ازسرمایهگذاری و بازخرید بیمه عمر کاهش مییابد.

 یکی از صورتهای مهم احساس امنیت بهمعنای وسیع آن .نشان از نیاز فردی و نیاز  -کاهش احساس امنیت سیاسی و نبود چشمانداز
به اطمینان از تداوم هویت خود ،دوام محیط روشن از ثبات شرایط سیاسی و تبعات آن در
5

احساس

های اجتماعی و مادی اطراف خود (گیدنز ،آینده ،موجب کاهش میل به سرمایهگذاریهای
.)1379

دراز مدت اقتصادی.

امنیت سیاسی
 نوعی ذهنیت و جهت گیری روانی مثبت  -نبود این اعتماد درباره شرکتهای بیمهگر،شهروندان نسبت به عدم تضیع حقوق احتمال بیشتر انصراف مردم از ادامه مبادله
سیاسی خود توسط دولت وسازمانهای اقتصادی با آنان در شرایط احساس ناامنی سیاسی.
سیاسی (حیدری و همکاران)1390 ،
 میزان حفظ و ارتقای شیوه زندگی مردم  -در شرایطی که ثبات اقتصادی وجود نداشتهاحساس

6

امنیت
اقتصادی

یک جامعه از طریق تامین کاالها و خدمات باشد ،انگیزه افراد برای سرمایه گذاریهای
مورد نیاز ،هم در بعد داخلی و هم در بعد بلندمدت و نیز رونق مبادالت اقتصادی بلندمدت
بینالمللی (پورسید.)1381 ،

مانند بیمه عمر کاهش مییابد.

 -سرمایهگذاری اقتصادی مستلزم تامین امنیت  -در شرایط ناامنی اقتصادی ،محاسبه عقالنی حکم

100

ردیف

تعریف نظری

شاخص

نظر مصاحبهشوندگان درباره تأثیر
بر گرایش به بازخرید

اقتصادی در کلیه شئون مرتبط با آن (رسولی میکند که داراییهای اقتصادی منقول ،تبدیل به
و فرزینوش.)1393 ،

غیرمنقول شود.
 لذا در شرایطی که فرد احساس ناامنی اقتصادی« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

کند ،احتمال بیشتری وجود دارد که از سرمایه
گذاری در بیمه عمر (که عواید آن منقول است)
انصراف داده و سرمایه خود را تبدیل به کاال یا
داراییهای غیرمنقول کند.
 سرمایه گذاری در بیمه عمر نوعی تقبل و تحملهزینه در زمان حال به امید دریافت پاداش و سود
در آینده است.
 -انگیزه بسیاری از کنشهایی که با هزینه همراه

نظریه
 DGPیا
الگوی
7

است ،این است که کنشگر در آینده پاداشهای
 افرادی که از این تئوری پیروی میکنند ،بیشتری که به مراتب بیش از هزینههای فعلیمعتقدند که افراد باید به دنبال نافعیتگرایی است دریافت کند.

تکامل

باشند و بیشتر آینده و خوشی آن را در نظر  -اگر به هر دلیلی امید فرد به آینده کاهش یافته و یا

گرایان

داشته باشند و افراد جامعه باید برای خوشی دریافت پاداش در آینده برای او کم اهمیت گردد،

معوق

آینده ،شدیداً حال را تحمل کنند.

(امید به

انگیزه او برای پرداخت هزینههای کنش در زمان
حال کاهش مییابد.

آینده)

 اگر فرد بیمهگذار امید به آیندهاش کاهش یابد یاپرداخت هزینههای فعلی برای او مهمتر از پاداش
آینده شود ،احتمال بیشتری وجود دارد که بیمه
خود را بازخرید نماید.
 احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان  -از آنجا که سرمایهگذاری در بیمه عمر ،یکاز تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید سرمایه گذاری تدریجی و در طول زمان است و
کننده شرایط مناسب کاری در آن شغل.

پرداخت هزینههای آن به صورت اقساط میباشد،

 اگر فرد احساس کند که دارای شغل بیمهگذار میبایست به لحاظ توانایی پرداخت اینمناسب است و اطمینان داشته باشد که تا اقساط از ثبات و امنیت شغلی برخوردار باشد.
8

امنیت شغلی پایان دوران خدمت در آن شغل به کار خود  -احتمال تداوم سرمایه گذاری در بیمه عمر در میان
ادامه خواهد داد و از طرف شخص یا عامل افرادی که شغل و حداقل درآمد ثابت دارند ،بیشتر
به جهت ایفای مناسب نقشها و وظایف از افرادی است که فاقد این احساس امنیت میباشند.
اصلی خود مورد تهدید واقع نمیشود - ،احتمال بیشتری وجود دارد که افراد با مشاغل
دارای امنیت شغلی است (مجیدی و غیرثابت ،در میانه راه اقدام به بازخرید بیمه عمر
همکاران.)1387 ،

خود کنند.

منبع :یافتههای تحقیق
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پس از احصای شاخصها ،این شاخص ها در قالب مدل مفهومی تحقیق (شکل  )1قرار
گرفته و پرسشنامهای محققساخته برای آزمون آن ها طراحی شد تا در جامعه آماری مورد
نظر مورد بررسی قرار بگیرند .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بیمهگذاران بیمه عمر یک
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

شرکت بیمه در کشور هستند .هنگامی که ساختار جامعه ی پژوهش ناهمگون بوده و بتوان
درون جامعه ،قشرها ،طبقهها ،یا گروه های گوناگون اما با درصدهای جمعیتی متناوب را
مشخص نمود ،میتوان از نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم استفاده نمود
(میرزایی .)1392 ،برای این کار ،پس از دریافت آمار فروش بیمههای عمر در یک شرکت
بیمه به صورت تفکیک شده در  31شعبه در سراسر کشور ،نمونهای شامل  400نفر ( با
استفاده از فرمول کوکران برای حجم نمونه با جامعه آماری معلوم) از بیمهگذاران یک
شرکت بیمه بین سالهای  1390تا  1394بر مبنای سهم فروش هر شعبه از کل کشور
انتخاب گردید.
تقدیر
گرایی

متغیرهای
زمینه ای

سرمایه اجتماعی
حمایت از
فرد در برابر
مشکالت

پیوندهای
شبکه ای

گرایش به

آگاهی از مزایای
بیمه عمر ( پاداش)

ارزشمندی مزایای
بیمه عمر برای فرد

بازخرید بیمه عمر

اعتماد
مدنی
امید به
آینده

احساس امنیت
سیاسی

احساس امنیت
شغلی

احساس امنیت
اقتصادی

شکل  -1مدل نظری تحقیق
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پرسشنامهای که در اختیار اعضای جامعه آماری قرار داده شد ،گرایش به بازخرید را به عنوان
متغیر وابسته در سه بعد رفتاری ،عاطفی و شناختی (  12سوال) میسنجید و عوامل دیگری به
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

عنوان متغیر مستقل از قبیل تقدیرگرایی (6سوال) ،پیوند اجتماعی ( 3سوال) ،ارزشمندی مزایای
بیمه عمر ( 3سوال) ،امید به آینده ( 3سوال) ،احساس امنیت اقتصادی ( 4سوال) ،احساس امنیت
سیاسی ( 4سوال) ،احساس امنیت شغلی ( 2سوال) ،آگاهی از مزایای بیمه عمر ( 7سوال) ،سرمایه
اجتماعی ( 3سوال) و اعتماد مدنی ( 7سوال) را با استفاده از طیف لیکرت پنج گزینهای اندازهگیری
میکرد .با توجه به هدف این پژوهش ،برای سنجش روایی پرسشنامۀ تحقیق حاضر بر مبنای
رویکرد روایی محتوایی و استفاده از شاخص نسبت روایی محتوا ( ،)CVR1از تعدادی از خبرگان
در حوزههای مرتبط (شامل متخصصان جامعهشناسی ،روانشناسی ،بازاریابی و بیمه) کسب نظر شد
که از این میان 14 ،نفر نظرات خود را منعکس کردند .مقدار  CVRمورد نیاز برای تأیید روایی با
این تعداد خبره ،عدد  0/51است ( )Lawshe, 1975که بر این مبنا ،روایی همۀ سؤاالت مورد تأیید
قرار گرفته و  CVRبه دست آمده باالتر از معیار مذکور به دست آمد .برای سنجش پایایی
پرسشنامه نیز از روش آزمون آلفای کرونباخ در نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .مقدار آلفای
کرونباخ برای کل سواالت ./89 ،به دست آمده است .همچنین برای تشخیص مناسب بودن
گویهها از ضریب هبستگی تصحیحشده هر سئوال به کل سئواالت استفاده شده است و در
مجموع سئواالتی که دارای همبستگی معناداری با مجموع سئواالت بودند ،انتخاب و سایر
سئواالتی که همبستگی معناداری را نشان نمیدادند ،حذف شدهاند.
بر این اساس ،فرضیات تحقیق به شرح زیر تدوین شدند:
فرضیه  :1هر چه سرمایه اجتماعی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای
عمر کمتر است.
فرضیه  :2هر چه تقدیرگرایی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای عمر
بیشتر است.
1. Content Validity Ratio

105
105

فرضیه  :3هر چه پیوند اجتماعی فرد قویتر باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای
عمر کمتر است.
فرضیه  :4هر چه آگاهی فرد از مزایای بیمه عمر بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :5هر چه ارزشمندی مزایای بیمه عمر بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :6هر چه احساس امنیت سیاسی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :7هر چه احساس امنیت شغلی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :8هر چه احساس امنیت اقتصادی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :9هر چه میزان اعتماد مدنی فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید
بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :10هر چه امید به آینده در فرد بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای
عمر کمتر است.
فرضیه  :11بین متغیرهای زمینهای و گرایش به بازخرید بیمههای عمر رابطه
معنیداری وجود دارد.

 -3تحلیل آماری دادهها
پس از تکمیل پرسشنامهها توسط جامعه آماری تحقیق ،تجزیه و تحلیل آماری آنها انجام
شد که در این بخش نتایج حاصله ارائه میشوند.
همانگونه که در جدول  3مشاهده میشود ،از نظر جنسیت تفاوت زیادی میان
بیمه گذاران وجود ندارد و تقریبا نیمی مرد و نیمی زن هستند ،اما تعداد افراد متاهل
حدود دو برابر افراد مجرد است.
100

جدول  .3توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت و سن
جنسیت

%54

%46

13
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مجرد

متاهل

همسر فوتشده یا مطلقه

بیپاسخ

 %

 %

 10

 %
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وضعیت تاهل

مرد

زن

تعداد بیپاسخ

تعداد نمونه معتبر

منبع :محاسبات تحقیق

همچنین ،در رابطه با متغیرهای زمینهای (جدول  ،)4نکته جالب توجه آن است که
افراد دارای تحصیالت دیپلم ،بیشترین تعداد را در جامعه آماری به خود اختصاص
داده اند .به عالوه ،تعداد افرادی که حق بیمه باالتر از یک میلیون تومان پرداخت
میکردند ،بیش از سایرین بوده است.
جدول  .4توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس متغیرهای زمینهای بررسی شده
گروه سنی 

سطح
تحصیالت 

تعداد
فرزندان 
وضعیت
اشتغال 

مدت زمان
خرید بیمه 
مبلغ حق بیمه
پرداختی
(به هزار
تومان) 

زیر 20
سال 

29-20
سال 

39-30
سال 

49-40
سال 

59-50
سال 

 60سال و باالتر 

بیپاسخ

 %

 %

 %

 %

 %

 %

36

بی سواد و
ابتدایی 

راهنمایی
و
دبیرستان 

 %

 %

بدون
فرزند 

فوق دیپلم و
دیپلم 
دانشجو 
 %

 %

لیسانس  فوق لیسانس و باالتر 
 %

 %

بیپاسخ
 12

چهار
فرزند 

پنج فرزند و بیشتر 

مجرد

بیپاسخ

 %

 %

 %

 %

 %
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شاغل 

بیکار 
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پاره وقت 

خانهدار 

محصل و
دانشجو 
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سایر

بیپاسخ

 %

 %
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در ادامه تحلیل آماری ،برای بررسی رابطه دوبهدوی متغیرها و سنجش فرضیات تحقیق،
از آزمون همبستگی استفاده شد .به دلیل نرمال بودن توزیع دادهها ،برای آزمون همبستگی
روش پیرسون مورد استفاده قرار گرفت که نتایج این آزمون به شرح جدول  5است.
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جدول  .5نتایج آزمون همبستگی و وضعیت فرضیات تحقیق
فرضیه
فرضیه  :1هر چه سرمایه اجتماعی فرد بیشتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :2هر چه تقدیر گرایی فرد بیشتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر بیشتر است.
فرضیه  :3هر چه پیوند اجتماعی فرد قویتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.

پیرسون

تعیین()R2

معناداری

وضعیت

()sig

-



 

تایید







تایید

-





تایید

فرضیه  :4هر چه آگاهی فرد از مزایای بیمه عمر
بیشتر باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای عمر

-





تایید

کمتر است.
فرضیه  :5هر چه ارزشمندی مزایای بیمه عمر بیشتر
باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :6هر چه احساس امنیت سیاسی فرد بیشتر
باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  : 7هر چه احساس امنیت شغلی فرد بیشتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :8هر چه احساس امنیت اقتصادی فرد بیشتر
باشد ،گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :9هر چه میزان اعتماد مدنی فرد بیشتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
فرضیه  :10هر چه امید به آینده در فرد بیشتر باشد،
گرایش او به بازخرید بیمههای عمر کمتر است.
منبع :یافتههای تحقیق
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مقدار

R

ضریب

سطح

-





تایید

-





تایید

-





تایید







رد

-





تایید

-





تایید

همچنین در جدول  ،6نتایج حاصل از بررسی معناداری رابطه میان متغیرهای
زمینهای و گرایش به بازخرید بیمههای عمر (فرضیه  ،)11نشان داده شده است.
متغیرهای زمینه ای در این تحقیق شامل سن ،جنس ،وضعیت تأهل ،میزان تحصیالت و
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وضعیت شغلی می باشد .بنابراین با طرح فرضیات فرعی تفکیکی برای هر یک از
متغیرهای زمینهای ،وضعیت فرضیه  11با آزمون مناسب برای هر یک از متغیرها (به
تناسب نوع متغیر و نرمال یا غیرنرمال بودن توزیع دادهها) مورد بررسی قرار گرفته
است.
جدول  .6وضعیت آزمون همبستگی متغیرهای زمینهای با گرایش به بازخرید بیمههای عمر
فرضیه

آزمون
مقدار
پیرسون
ضریب تعیین
()R2
سطح معناداری
()sig
R

فرضیه  -11-1بین سن و گرایش
به بازخرید بیمههای عمر رابطه
معناداری وجود دارد.

مقدار

F

فرضیه  -11-2بین جنس و

درجه آزادی

گرایش به بازخرید بیمههای

()df

عمر رابطه معناداری وجود دارد.

سطح معناداری
()sig

فرضیه  -11-3بین وضعیت
تأهل و گرایش به بازخرید
بیمههای عمر رابطه معناداری
وجود دارد.
فرضیه

-11-4

درجه آزادی
()df
سطح معناداری
()sig

بین

میزان

تحصیالت و گرایش به بازخرید
بیمههای عمر رابطه معناداری
وجود دارد.

مقدار

F

مقدار

rho

اسپیرمن
سطح معناداری
()sig

تفسیر
-


-
383

بین متغیر سن افراد و میزان
گرایش آنان به بازخرید بیمههای
عمر ،رابطه معناداری در سطح

بین متغیر جنس و میزان گرایش
افراد به بازخرید بیمههای عمر،



 95درصد وجود ندارد.



بین متغیر وضعیت تأهل افراد و



رد

اطمینان  95درصد وجود ندارد.

رابطه معناداری در سطح اطمینان
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وضعیت

رد

میزان گرایش آنان به بازخرید
بیمههای عمر رابطه معناداری در

رد

سطح اطمینان  95درصد وجود
ندارد.
بین متغیر میزان تحصیالت افراد و

-

میزان گرایش آنان به بازخرید
بیمههای عمر رابطه



تایید

منفی(معکوس) و معناداری در
سطح اطمینان  99درصد وجود
109
109

فرضیه

تفسیر

آزمون

وضعیت

دارد .بدین معنی که هر چه میزان
تحصیالت افراد بیشتر باشد میزان
گرایش آنان به بازخرید بیمههای
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عمر کمتر میباشد.
مقدار

F

2/347

بین متغیر وضعیت شغلی افراد و
میزان گرایش آنان به بازخرید
بیمههای عمر رابطه معناداری در

فرضیه  -11-5بین وضعیت

درجه آزادی
()df

384

سطح اطمینان  95درصد وجود
دارد .یعنی ،میانگین میزان گرایش

شغلی و گرایش به بازخرید

افراد شاغل به بازخرید بیمههای

بیمههای عمر رابطه معناداری

عمر بطور معناداری نسبت به افراد

وجود دارد.

تایید

خانهدار و بیکار کمتر بوده است.
سطح معناداری
()sig

0/031

همچنین میانگین میزان گرایش
افراد محصل و دانشجو به بازخرید
بیمههای عمر بطور معناداری
نسبت به شاغلین بیشتر بوده است.

منبع :یافتههای تحقیق

 -1-3تحلیل چند متغیره و آزمون فرضیههای تحقیق در گام دوم
در ادامه ،به منظور مشخص شدن سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر
وابسته در مدل نظری تحقیق ،از روش رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر دادهها استفاده
شده است .در تحلیل رگرسیونی چندمتغیره ،سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر
متغیر وابسته بدون لحاظ کردن تقدّم و تأخّر در بین آنها مشخص میگردد .همچنین از
طریق تحلیل مسیر ،سهم تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته با لحاظ
کردن تقدّم و تأخر در بین آنها تعیین میشود.

100

 -3-2تحلیل و پردازش مدل از طریق رگرسیون چندمتغیره
به منظور تشریح و تحلیل رگرسیون چندمتغیره و دستیابی به مدل رگرسیونی
گرایش به بازخرید بیمههای عمر ،تمامی متغیرهای مستقل به روش  stepwiseوارد
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

معادله رگرسیونی شدند .جدول  ،7متغیرهای وارد شده و متغیرهای خارجشده از معادله
رگرسیون را نشان میدهد .همچنین جدول ،8

شاخصها و آمارههای تحلیل

رگرسیونی را مشخص میکند.
جدول  .7مدل رگرسیون چندمتغیره برای تبیین گرایش به بازخرید بیمههای عمر
متغیرهایی که وارد معادله شدهاند
ضرایب غیر استاندارد
متغیرها

خطای

B

استاندارد

ضرایب
استاندارد

مقدار t

Sig

Beta

تقدیرگرایی











ارزشمندی مزایای بیمه عمر

-



-

-



احساس امنیت سیاسی

 -



-

-



آگاهی از مزایای بیمه عمر

-



-

-



مقدار ثابت

 



---





متغیرهایی که از معادله خارج شدهاند
متغیرها

مقدار t

سن

-

Sig


میزان تحصیالت

-



احساس امنیت اقتصادی

-



احساس امنیت شغلی





اعتماد مدنی

 -



سرمایه اجتماعی

-



پیوند اجتماعی

-



امید به آینده





منبع :یافتههای تحقیق
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111

جدول  .8شاخصها و آمارههای تحلیل رگرسیونی برای تبیین گرایش به بازخرید بیمههای عمر

« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

ضریب همبستگی چندگانه



ضریب تعیین



ضریب تعیین تعدیلشده



خطای استاندارد



منبع :یافتههای تحقیق

همانگونه که در جدول  8مالحظه میشود ،ضریب همبستگی چندگانه برابر با 1
 ، M.R=0/639ضریب تعیین 2برابر با  R2 =0/409و ضریب تعیین تعدیلشده برابر
 0/402میباشد و بیانگر این مطلب است که بیش از  40درصد از واریانس و تغییرات
گرایش به بازخرید بیمههای عمر توسط متغیرهای موجود در معادله تبیین میشود .با
توجه به اینکه در تحلیل رگرسیونی فوق از روش  stepwiseاستفاده شده است ،ابتدا
متغیری که بیشترین قدرت تبیینکنندگی را دارد وارد مدل رگرسیونی میشود و بعد از
این متغیر ،متغیرهای دیگری که دارای بیشترین تأثیر بر روی متغیر وابسته باشند وارد
مدل میشوند .آمارههای موجود در جدول  ،7گویای این واقعیت است که متغیر
تقدیرگرایی با بتای  0/260بیشتر از همه متغیرهای مستقل دیگر بر گرایش به بازخرید
بیمههای عمر تأثیر میگذارد .جهت تأثیر این متغیر نیز مثبت و مستقیم است و بیانگر
این مطلب است که هر چه افراد تقدیرگراتر باشند ،میزان گرایش آنان به بازخرید
بیمه های عمر نیز بیشتر خواهد بود .بعد از متغیر تقدیرگرایی ،متغیر ارزشمندی مزایای
بیمه عمر با بتای  -0/248قرار گرفته است که دارای تأثیر نسبتاً متوسطی بر روی
گرایش به بازخرید بیمههای عمر است و متغیرهای احساس امنیت سیاسی و آگاهی از
مزایای بیمه عمر به ترتیب با بتای  -0/229و  -0/215بعد از دو متغیر اولیه بیشترین
تأثیر معنادار را بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر داشتند.

1. Multiple Correlation R
2. R Square
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 .3-3تحلیل مسیر
حال جهت بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل ،متغیر میزان گرایش به بازخرید
بیمه های عمر را از معادله قبلی خارج کرده و متغیرهای مستقلی را که دارای تأثیر
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

معناداری بر روی گرایش به بازخرید بیمههای عمر بودند ،به ترتیب بیشترین تأثیر در
معادله رگرسیونی ،به عنوان متغیر وابسته وارد معادله نمودیم که نتیجه در نهایت،
دیاگرام مسیر مربوط به عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر در شکل 2
بدست آمد که بر حسب میزان تأثیر (بتا) میباشد.

شکل  .2عوامل مؤثّر برگرایش به بازخرید بیمههای عمر

113
113

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندگانه متغیرهای فوق را میتوان به صورت
استاندارد شده و به شکل ریاضی چنین نوشت:
( +0/769احساس امنیت سیاسی) ( -0/229ارزشمندی مزایای بیمه عمر) ( -0/248آگاهی از مزایای بیمه عمر) -0/215
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

(تقدیرگرایی) =0/260گرایش به بازخرید بیمههای عمر
جدول  .9میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر گرایش به بازخرید بیمههای عمر
متغیر

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

تقدیرگرایی

 





ارزشمندی مزایای بیمه عمر

-

ندارد

-

احساس امنیت سیاسی

 -

ندارد

-

آگاهی از مزایای بیمه عمر

 -

ندارد

-

احساس امنیت شغلی

ندارد 

 -

-

میزان تحصیالت

ندارد 

-

-

پیوند اجتماعی

ندارد 

-

-

اعتماد مدنی

ندارد 

-

-

امید به آینده

ندارد 

-

-

احساس امنیت اقتصادی

ندارد 

 -

-

منبع :یافتههای تحقیق

با توجه به مدل علّی در شکل  2و نیز جدول شماره  ،9مشخص میشود که متغیر
تقدیرگرایی با دارا بودن اثر کل مثبت به اندازه  0/311در تبیین واریانس متغیر گرایش
به بازخرید بیمههای عمر از بیشترین قدرت برخوردار است .بدین معنی که هرچه بر
میزان تقدیرگرایی افزوده شود ،میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر نیز افزایش
می یابد .بعد از این متغیر ،ارزشمندی مزایای بیمه عمر و سپس احساس امنیت سیاسی
در مراتب بعدی قرار دارند که رابطه منفی با متغیر گرایش به بازخرید بیمههای عمر
دارند .یعنی هرچه میزان ارزشمندی مزایای بیمه عمر افزایش یابد ،میزان گرایش افراد
به بازخرید بیمههای عمر کم میشود و همچنین هرچه افراد احساس امنیت سیاسی
بیشتری داشته باشند ،میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر کاهش مییابد .از
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سوی دیگر متغیرهای امید به آینده و احساس امنیت اقتصادی ،به ترتیب با مقادیر
 -0/039و  ،-0/023از کمترین اثر کل برخوردارند و نشانگر این است که این متغیرها
در بین متغیرهای وارد شده به مدل رگرسیونی از اهمیت چندانی برخوردار نیستند و
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

قدرت تبیینکنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند .هر چند که این متغیرها رابطه
منفی با گرایش به بازخرید بیمه های عمر دارند؛ بدین معنی که هرچه امید افراد به آینده
بیشتر باشد و امنیت اقتصادی بیشتری را احساس کنند ،میزان گرایش آنان به بازخرید
بیمههای عمر کمتر خواهد بود.

 -4نتیجهگیری و پیشنهادهای کاربردی
امروزه بیمههای عمر در هر جامعهای به عنوان مهمترین شاخصه توسعه اقتصادی
به حساب میآیند .با مطالعه آمارهای مربوط به این حوزه مشخص میشود که از کل
حق بیمه تولیدی کشورهای پیشرفته ،بخش قابل توجهی از آن به بیمههای عمر
اختصاص دارد .این اهمیت هم از منظر اقتصاد جوامع وهم از منظر اقتصاد خانوار حائز
اهمیت است.
اما بیمههای عمر در ایران نه تنها از رشد خوبی برخوردار نیستند ،بلکه همین میزان
کم هم در معرض خطر بازخرید زود هنگام قرار گرفته و بالطبع این امر باعث بر هم
خوردن برنامههای بلندمدت شرکتهای بیمه و نارضایتی بیمهگذاران (به دلیل قواعد
سخت باز خرید زود هنگام بیمههای عمر) میشود .بنابراین ،تحقیق حاضر به دنبال
یافتن و آزمون عوامل موثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر بوده است.
شاخص های مورد بررسی این تحقیق که با استفاده از نظر خبرگان تعیین شدند ،در
قالب پرسشنامهای محققساخته ،در جامعه آماری بیمهگذاران عمر یک شرکت بیمه (در
بازه زمانی سالهای  1390تا  ) 1394مورد بررسی و آزمون (همبستگی و رگرسیون)
قرار گرفتند و نتایجی به شرح زیر به دست آمدند:
 بین سرمایه اجتماعی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطهمنفی (معکوس) وجود دارد :افرادی که احساس میکنند سرمایه اجتماعی باالیی دارند،
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تصورشان این است که دوستان واقعی زیادی را کنار خود دارند ،در مواقع نیاز مالی
بیشتر میتوانند روی کمک آنها حساب نموده و بنابراین بیمهنامه عمر خود را نفروشند.
 بین متغیر تقدیرگرایی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطه« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

مثبت (مستقیم) وجود دارد :افراد تقدیرگرا که برای آینده ناشی از کار و کوشش ارزشی
قائل نبوده و آینده را از پیش ساخته شده میدانند ،بیشتر در معرض بازخرید بیمهنامه
عمر قرار میگیرند.
 بین متغیر پیوند اجتماعی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطهمنفی (معکوس) وجود دارد :هر چقدر میزان پیوند اجتماعی و دوستی افراد قویتر
باشد ،دیگران در مواقع نیاز به کمک یکدیگر شتافته و بنابراین با پیوند اجتماعی قویتر
افراد به بازخرید بیمهنامهی عمر خود کمتر فکر میکنند.
 بین متغیر آگاهی افراد از مزایای بیمه عمر و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههایعمر رابطه منفی (معکوس) وجود دارد :آگاهی از مزایای بیمه عمر که ناشی از داشتن
اطالعات کافی و دانش مورد نیاز از محصول خریداری شده به صورت کیفی و کمّی
میباشد ،باعث میشود که افراد در هنگام خرید بیمهنامه به محتوای آن پی برده ،با دید
باز آن را خریداری نموده ،محصول را شناخته ،برای آن ارزش قائل شده و با ادراک
بلندمدت بودن آن ،در هنگام خرید کمتر به بازخرید آن فکر میکنند.
 بین میزان ارزشمندی مزایای بیمه عمر برای افراد و میزان گرایش آنان به بازخریدبیمههای عمر رابطه منفی (معکوس) وجود دارد :هر چه خرید بیمه عمر و مزایای آن از
قبیل فوت ،از کارافتادگی ،امراض خاص ،حادثه و یا بازنشستگی و ....ارزشمندتر باشد
احتمال بازخرید آن کمتر خواهد بود .به عبارتی دیگر هر چه نتیجه یک کنش یا عمل
برای شخص با ارزش تر باشد ،به همان نسبت عالقه وی نسبت به تدارک انجام آن
عمل بیشتر میشود.
 بین احساس امنیت سیاسی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمررابطه منفی (معکوس) وجود دارد :با کاهش امنیت سیاسی ،مردم چشمانداز روشنی از
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ثبات شرایط سیاسی و تبعات آن را در آینده نداشته ،میل به سرمایهگذاریهای
درازمدت اقتصادی در این شرایط کاهش مییابد .بیمهگذاران در گذار از این ماجرا با
افزایش احساس امنیت سیاسی کمتر تمایل به بازخرید بیمهی عمر خود خواهند داشت.
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

 بین احساس امنیت شغلی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطهمنفی (معکوس) وجود دارد :هر چقدر افراد بیشتر احساس امنیت شغلی داشته باشند،
کمتر اقدام به بازخرید بیمههای عمر مینمایند .بنابراین امنیت شغلی که عبارت است از
احساس داشتن یک شغل مناسب و اطمینان از تداوم آن در آینده و فقدان عوامل تهدید
کنندهی شرایط مناسب کاری در آن شغل ،باعث میگردد که افراد گرایش کمتری به
بازخرید بیمههای عمر خود پیدا کنند.
 بین اعتماد مدنی افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطه منفی(معکوس) وجود دارد :اعتماد مدنی اعتماد به یکدیگر میباشد که شرایط تشکیل روابط
ثانوی است که به نوبه خود برای مشارکت سیاسی موثر در هر دموکراسی وسیع الزم
است .برای بیمهگذاران بیمه عمر ،اعتماد به نهادهایی چون بانکها ،شهرداریها،
سازمانهای بورس ،موسسات اعتباری و قرض الحسنه ،بیمهها و  ....میتواند باعث
اعتماد مدنی باالیی شده و کمتر بیمه عمر خود را بازخرید نمایند.
 بین امید به آینده در افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر رابطه منفی(معکوس) وجود دارد :امید به آینده نگرش و نگاه افراد به فرداهای زندگی و عملکرد
فعلی آنها در جهت عینیت بخشیدن به این نگرش میباشد .هر چه افراد تصور بهتری از
شرایط محیطی زندگی خود داشته باشند ،امید به آینده در آنها افزایش یافته و بنابراین
کمتر به بازخرید بیمههای عمر خود گرایش پیدا میکنند.
 بین متغیر میزان تحصیالت افراد و میزان گرایش آنان به بازخرید بیمههای عمر،رابطه منفی (معکوس) وجود دارد :افراد با تحصیالت باالتر ،به دلیل آگاهی بیشتر ناشی
از ارتباطات وگسترش نگاه علمی و کنجکاوانه به جهان ،با پرسوجوی دقیق اقدام به
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خرید بیمه نموده و لذا ابهامات خرید کاهش یافته و بنابراین کمتر بیمه نامه خود را
بازخرید مینمایند.
همچنین ،از میان متغیرهای مورد بررسی ،متغیر تقدیرگرایی در گرایش به بازخرید
« اباذر حلمزاده و همکاران؛ بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به بازخرید بیمههای عمر»

بیمههای عمر از بیشترین قدرت برخوردار است و پس از آن ،به ترتیب ارزشمندی
مزایای بیمه عمر و احساس امنیت سیاسی در رتبههای بعدی قرار دارند .متغیرهای امید
به آینده و احساس امنیت اقتصادی ،از کمترین اثر کل برخوردارند و قدرت تبیین-
کنندگی کمتری نسبت به دیگر متغیرها دارند.
بر این اساس ،با توجه به اهمیت شاخص ارزشمندی مزایای بیمه عمر (و اینکه
شرکتهای بیمه قدرت چندانی برای اثرگذاری بر شاخصهای تقدیرگرایی و احساس
امنیت سیاسی ندارند) ،به بیمهگران و فروشندگان بیمههای عمر پیشنهاد میشود حداکثر
تالش خود را برای فهماندن مزایای واقعی و ارزشمند پوشش بیمه عمر ،به مشتری یا
بیمهگذار بیمه عمر انجام دهند .در این راه ،آموزش مستمر نمایندگان و کارگزاران و نیز
استفاده از سازوکارهای کنترلی برای اطمینان از ارائه صحیح اطالعات مربوط به مزایای
بیمهنامه توسط فروشندگان بیمه عمر ،میتوانند مفید باشند.
همچنین ،به پژوهشگران آتی پیشنهاد میشود که با توجه به قدرت
پیشبینیکنندگی این شاخصها ،پرسشنامه استفاده شده در این تحقیق را ،ابتدا در چند
شرکت بیمه دیگر و در صورت تایید در یک پژوهش ملی مورد بررسی قرار دهند و
چنانچه نتایج تعمیم یافتند ،از پرسشنامه مربوطه (با جرح و تعدیل الزم) در
شرکتهای بیمه استفاده شود تا با بررسی نگرش مصرفکننده در زمان قبل از فروش
بیمهنامه عمر ،اقدامات احتیاطی یا آگاهیبخش الزم به عمل آید و از این طریق ریسک
بازخرید بیمههای عمر برای شرکتهای بیمه کاهش یابد.
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