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  چكیده

 یمرکز مهیکارکنان ب دگاهید ازعمر مهیب یبر تقاضا یفرهنگ یمؤلفه ها ریتأث زانیم" یبررس تحقیق حاضر با هدف

باشد که  یم 3343در سال  رانیا یمرکز مهیکارکنان ب جامعه آماری، می باشد.به روش توصیفی از نوع همبستگی  "رانیا

 یریفرمول نمونه گ یرینفر با به کارگ 222به حجم  یپژوهش نمونه ا یباشد. از جامعه آمار یمنفر  333حجم آنها 

تصادفی ساده استفاده  یرینیز پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گ یریخاب شد. به منظور نمونه گکوکران انت

ای که محقق تدوین کرده است، با همین  عمر از پرسشنامه مهیب یمؤثر بر تقاضا یفرهنگ ی. برای سنجش مؤلفه هادیگرد

نتایج تحقیق نشان  . شد استفادهرگرسیون  لیوتحل رسونیپ یجهت تحلیل داده ها از آزمون همبستگ. استفاده شدعنوان 

دهد که،  یم و همچنین نشان  ,وجود دارد یو مثبت میعمر رابطه مستق مهیب یبا تقاضا یفرهنگ یمؤلفه ها نیبداد که 

منجر به  ینگر ندهیگر وجود آیوجود دارد . به عبارت د یو مثبت میعمر رابطه مستق مهیب یبا تقاضا ینگر ندهیآ ی مؤلفه

وجود دارد.  یو مثبت میعمر رابطه مستق مهیب یبا تقاضا یآگاه یمؤلفه  نیب نیشود. همچن یعمرم مهیب یتقاضا شیافزا

وجود دارد به عبارت  یو مثبت میرابطه مستق رعم مهیب یبا تقاضا یخردورز یمؤلفه  نیمشخص شد که ب زیدر ادامه ن

 ینشان داد که مولفه ها قیتحق نیا جینتا نیشود. همچن یمعمر  مهیب یتقاضا شیمنجر به افزا یوجود خردورز گرید

 .عمر هستند مهیب یتقاضا شیکننده افزا ینیب شیپ یو آگاه ینگر ندهیآ ،یخردورز

 

 .عمر مهیب یتقاضااجتماعی،  ی، اعتمادآگاه ی،نگر ندهیآ ی،خردورز كلیدي: هاي هواژ
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 مقدمه -1

توسعه اقتصادی هر کشوری  در جهان امروز که رشد و

جایگاه بین المللی آن را رقم می زند، کشورها برای آنکهه  

بتوانند در عرصه بین المللی حرفهی بهرای گفهتن داشهته     

باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یهافتگی  

و از ایهن رریهق در خرخهه بهبهود      خود را بهبود بخشهند  

وثر خود موجب وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش م

تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صهحنه جههانی   

صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص ههای توسهعه    شوند.

یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده تهرین نههاد ههای    

اقتصادی مطرح بوده و از دیگر سوی فعالیت دیگر نهاد ها 

ردآوری را پشتیبانی می کند. به عبارتی صنعت بیمه با گه 

در توسعه اقتصادی دارای نقهش   3حق بیمه های دریافتی

است و از ررف دیگهر بها ایجهاد امنیهت و ارمینهان بهرای       

فعالیههت هههای خههدماتی، تولیههدی و... در جامعههه رونههد    

سهازندگی، پیشههرفت و ترقههی را تسههیل مههی کنههد )زارع   

 (.43، 3342خلیلی،

علیرغم توسعه خدمات بیمه ای در کشهور و اسهتقبال   

امعه ایرانی از بعضی رشته های بیمه ای از جملهه بیمهه   ج

اتومبیل، هنوز بیمه عمر به جایگاهی کهه انتظهار آن مهی    

رود نرسیده است. بعضی عوامل کهه در همهه کشهورها در    

توسعه بیمه عمر مؤثرند از جملهه بهبهود سهطر درآمهدها     

برای بسیاری از اقشار جامعهه، آشهنایی مهردم بها بیمهه و      

کشور ما نیز فراهم شده است. اما هنوز بیمهه   فواید آن در

عمههر بههه آن سههطر از توسههعه کههه شههرای  اقتصههادی و   

اجتماعی جامعه ما اقتضا می کند فاصله بسیار دارد و این 

 (.33، 3336مسأله ای تازه نیست )شاکرین،

ذخایر فنی به دست آمده از بیمه های زنهدگی امکهان   

صی را فراهم سرمایه گذاری در بخش های عمومی و خصو

خواهد کرد و ضمن ایجاد اشتغال، تولیهد ملهی را افهزایش    

خواهد داد. شرکت های بیمه به دلیل نوع فعالیهت ههایی   

که انجام می دهند بخشی از سود را سرمایه گهذاری مهی   

کنند که سرمایه گذاری را می توان بهه دو گهروه سهرمایه    

گذاری فیزیکی یا واقعهی و سهرمایه گهذاری مهالی ربقهه      

بندی کرد. نادیده شمردن نقهش بیمهه در اقتصهاد کهالن     

امکان ناپذیر است و بیمه بها تهأمین امنیهت سهرمایه مهی      

تواند بستر مناسبی برای اجهرای فعالیهت ههای اقتصهادی     

فراهم کند. یکی از شرای  رشد اقتصادی، رشد پس انهداز  

مالی است و بیمه عمر مهی توانهد بها افهزایش سههم پهس       

تولید ناخالص ملی نقش مهمی در رشد  اندازهای مالی در

اقتصادی داشته باشد. با این دیدگاه، نقهش بیمهه عمهر از    

رریق تجهیز منابع مالی به افزایش سرمایه گذاری منجهر  

 (. 36، 3336پیرویسی، نیا و خواهد شد )رالب

شناخت عوامل عدم موفقیت در توسهعه بیمهه عمهر و    

آن بهه اقشهار    ناکامی دست اندرکاران در معرفی و تفههیم 

نیازمند موضوع مباحه،، مقها،ت، سهخنرانی هها و حتهی      

سمینارها بوده است و نتیجه همه این تالش ها این اسهت  

که در حال حاضر بیمه عمر در ایهران در حهدی غیرقابهل    

مقایسه با انواع دیگر بیمه از جمله بیمه اتومبیل است؛ در 

مر بهه  حالی که در اکثر کشورهای جهان ارقام حق بیمه ع

تنهایی برابر با مجموع حق بیمه سایر انواع بیمهه و حتهی   

(. بیمهه عمهر،   32، 3336بعضاً بیش از آن است )شهاکرین، 

در جهان کنونی، یکی از ابزارهای مههم اقتصهادی بهوده و    

آیهد. ههم خنهین،     استفاده های متعددی از آن به عمل می

صندوق های بیمه عمر، یک منبع سرمایه گهذاری عظهیم   

به روری که شرکت های بیمه عمر، به عنهوان قطهب    اند،

های سرمایه گهذاری در جههان محسهوب مهی شهوند. بها       

گذشت سال ها از آغاز فعالیت این صنعت در ایران، هنهوز  

، 3339پیشرفت شایانی نداشته اسهت )مههرآرا و رجبیهان،   

(. در واقع می توان گفت که در دههه گذشهته، حهدود    29

جمهع آوری شهده در صهنعت    درصد از حق بیمه های  33

بیمه جهان به بیمه عمر اختصاص داشته اسهت. در حهالی   

که در کشور ایران با گذشت سال ها از آغاز فعالیت، رشهد  

خندانی در این صنعت مشاهده نشده است و سههم بیمهه   

درصد و سهم بیمهه ههای    3/3عمر در اقتصاد ایران حدود 

ت در درصد از صنعت بیمهه کشهور اسه    3/43غیر زندگی 

حالی که بر اساس آمار ارائه شده از بازارهای جهانی بیمهه  

، مقایسه حق بیمه ههای خریهداری شهده     2232در سال 

نشان می دهد کهه در آمریکهای شهمالی، اروپهای غربهی،      

ژاپن، آسیای جنهوب شهرقی و اسهترالیا حهق بیمهه ههای       

برابر حق بیمه های غیر زنهدگی   2زندگی، آماری بیش از 

ختصاص داده است این امر نشان از عدم توجهه  را به خود ا

و گرایش مردم ایران نسبت به بیمه عمهر و پهس انهداز در    

مقایسهههه بههها کشهههورهای پیشهههرفته اسهههت.)مهدوی و   
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(. یکهی از فاکتورهها و عوامهل مهؤثر بهر      93، 3342بخشی،

تقاضای بیمه عمهر عوامهل فرهنگهی ماننهد تقهدیرگرایی،      

که بر تقاضهای بیمهه عمهر    باورها، اعتقادات و .... می باشد 

 (39، 3333نیاری، تأثیر می گذارد. )عزیززاده

هر رفتاری و کنشی که افراد انجام می دهند بسهتگی  

به زمینه ههای فرهنگهی و اجتمهاعی آنهان دارد خهرا کهه       

ارزشها، باورها و هنجارها مجموعه ای از الگوها هستند که 

بهه   انتخاب اهداف افراد را شکل می دهنهد لهذا بها توجهه    

اینکه بیمه عمر یک پدیده صرفاً اقتصادی نیست بلکه یک 

پدیده اجتمهاعی و فرهنگهی مهی باشهد و ایهن نهوع نگهاه        

فرهنگی به بیمه عمر باع، دید جدید بهه مسهئله بیمهه و    

بیمه عمر خواهد شد پیش بینی می شود تحقیهق در ایهن   

زمینه نتایج خوبی را در رابطه با تقاضای بیمه عمر در پی 

(. بههه همههین دلیههل 23، 3339داشههت. )صههفایی، خواهههد

پژوهشگر در این پژوهش با این مسهاله مواجهه اسهت کهه     

تأثیر مؤلفه های فرهنگی مؤثر بر تقاضای بیمه عمر تا خه 

اندازه است؟نتایج این پژوهش ارالعات و دانش ،زم را در 

در اختیار مهدیران وکارشناسهان   عمر  مهیب زمینه تقاضای

 رار می دهد.شرکت های بیمه ق

 

 مبانی نظري
 ی، نگرانه ینهده آ ی ازفطری انسان به آگهاه  یلجدا از م

ای نامعلوم و پرتحهول   آینده با ینه مواجهههای بشر در زم

 ، ضههرورتآوری در عصههر انقههالب ارالعههات و فههن ویژهبهه

خشههم  یههیناسههت . تع یجههاب نمههودهرا ا ینههدهناخت آشهه

 از آن مهدت ،  ههای بلنهد   یهزی برنامهه ر  ینده واندازهای آ

کنهد   یم کمک حوادث و اتفاقات ینیب یشکه به پ جهت

از منهابع و فرصهت هها را     بهینهه  و بهره برداری درسهت و 

 خنهان . ضروری اسهت  سازد ، امری مهم و یر میامکان پذ

رود  یبه کجا مه  ی داندکه نم یبانیکه گفته اند برای کشت

و  یربهرای کشهوری کهه مسه     و نیست بادی مساعد یچ، ه

 یچ، هه اسهت  نکهرده  یمخود ترس یندهبرای آ یانداز خشم

و نهه نامناسهب    یدرسه  خواههد  نه مناسب به نظریتی وضع

نگهری در کشهور مها کهه      آینهده (. »23، 3333ی،)مردوخ

جهدی   طهور ، ب یمدار یزیبرنامه ر ۀسال سابق پنجاه حدود

کار سازمان های برنامهه   دستور صورت نگرفته و در هرگز

و  3333 ههای  در سال بار یکنبوده است . جز  یز کشورر

خشهم   یهک کرده بود ،  یداپ افزایش که درآمد نفت 3339

اقتصادی  مختلف ساله برای بخش های 22بلندمدت  انداز

 آن گرفت که از سازمان برنامه قرار زمان در دستور کار آن

روش شناسانه ای برجا  خهارخوب یچه ینتجربه و آن تمر

 (.  23، 3333ی،مردوخ« )نمانده است
 ینهده آ ینهی وضهعیت  ب یشنگهری و قهدرت په    آینده»

جهههان کههه ی کنههون وضههعیت دارد. در یاریبسهه یههتاهم

 ههای علهوم، فهن آوری، اقتصهاد،     ۀ زمینهه در هم ییراتتغ

 یدهه  سهازمان  ،دشهو  یانجهام مه   و ... به سهرعت  مدیریت

 یضههرورت ینههدهآ ینههیب پههیش بههرای یهههای علمهه یههتفعال

یژگههی کههه بههه خههارر و   یقههات. تحقیر اسههتانکارناپههذ

شهد،   خواهد گرفته به کار یندهآن در آ یجاش، نتا مشخصه

نگهری اسهت .    یندهآ یرتحت تأث دیگر های یتاز فعال یشب

های  یه گذاریلندمدت که سرماب راهبردی و تحقیقات در

در همهه ابعهاد    یهد نگهری با  آینده رلبد، یتری را م یعوس

، 3336،مکنون« )یردآوری و اقتصادی صورت گ فن یعلم

3.) 

تقاضای بیمه عمر و پس انداز آثار اجتماعی و 

اقتصادی فراوانی دارند که از میان آنها می توان به توسعه 

پس انداز و سرمایه گذاری اشاره کرد )رالب نیا و 

(. اما به رغم نیاز جامعه به این نوع 3336پیرویسی، 

پوشش مناسب بیمه ای، متأسفانه این بیمه بنا به د،یلی 

شد قابل توجهی نسبت به سایر کشورها در کشور از ر

درصد از کل  3/3برخوردار نیست؛ به روری که صرفاً 

پرتفوی صنعت بیمه کشور، مختص حق بیمه های بیمه 

نامه های عمر و پس انداز است . در صورتی که سهم بیمه 

های زندگی از کل حق بیمه های وصول شده در دنیا 

نوعی عقب درصد است . و این مقایسه  3/36حدود 

ماندگی را در فروش و ارائه این بیمه نامه ها نشان می 

(. بیمه عمر سه ویژگی مهم دارند، 3، 2232دهد )سیگما، 

این سه ویژگی عبارتند از: نامحسوس بودن، تفکیک 

ناپذیری، تغییرپذیری. این سه ویژگی بر برنامه های 

عمر بازاریابی این بیمه ها، تأثیر بسیاری می گذارند. بیمه 

مانند بسیاری از خدمات اصو، نامحسوس اند. یعنی نمی 

توان قبل از خرید، آنها را با حس های پنجگانه احساس 

کرد. کیفیت بازاریابی بیمه عمر بسیار متغیر است. بدین 

معنا که حقیقت یک بازاریابی موفق بستگی به شخص 
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ارائه کننده و زمان و مکان و نحوه ارائه خدمت دارد 

 (. 3334، 93فر،  )ریاحی

هر رفتار و کنشی که از افراد سر می زند بسهتگی بهه   

هها دارد   مجموعه ای از زمینه های فرهنگی و اجتماعی آن

خرا که ارزشها، باورها و هنجارهها مجموعهه ای از الگوهها    

هستند که انتخاب اهداف را شکل می دهند لذا بها توجهه   

نیست بلکهه   به اینکه بیمه عمر یک پدیده صرفاً اقتصادی

یک پدیده اجتماعی و فرهنگی می باشد و ایهن نهوع نگهاه    

فرهنگی به بیمه عمر باع، دید جدید بهه مسهئله بیمهه و    

بیمه عمر خواهد شد، پیش بینی می شود تحقیق در ایهن  

زمینه نتایج خوبی را در رابطه با تقاضای بیمه عمر در پی 

ازاده آقه (. در این زمینه 93، 3333خواهد داشت. )مهدوی،

 فروش های روش به بررسی اثربخشی( 3343) و همکاران

 فروش های به این نتیجه دست یافتند که روش عمر بیمه

 انطبهاقی،  ای، رابطهه  مشهارکتی،  ای، مشاوره گرا، مشتری

 ارتبها   اثربخشهی  ههای  شهاخص  بها  متقارع و سیستمی

 نشهان  نیهز  رگرسهیون  تحلیهل . دارند داری معنی و مثبت

 های شاخص با مرتب  فروش روش هفت میان از که داده

 مشهارکتی،  و ای مشهاوره  فهروش  روش دو تنها اثربخشی،

 از کهه  کنند می تبیین را وابسته متغیر تغییرات بیشترین

 .است دیگری از تر مهم ای مشاوره فروش آنها، میان

 یعوامل اجتماع ییشناسا( نیز با  3343حسین پور )

موثر بر عدم توسعه بیمه عمر در شهر تهران  یفرهنگ -

به این نتیجه دست  تهران( 32منطقه  ی)مطالعه مورد

ین اعتماد اجتماعی، امید به آینده، فعال گرایی، بیافت که 

آینده نگری، تقدیرگرایی، آگاهی، خردورزی، جنسیت و 

رابطه معنادار وجود دارد و  و توسعه بیمه عمر تاهل

أیید شد. به عبارتی هرخه میزان فرضیه های تحقیق ت

اعتماد اجتماعی، امید به آینده، فعال گرایی، آینده نگری، 

آگاهی و خردورزی شهروندان بیشتر باشد، میزان گرایش 

شهروندان به بیمه های عمر بیشتر خواهد شد. با توجه به 

مدل تحقیق هر خه نظام فرهنگی ) ارزشها، باور ها و 

ردن اعتماد اجتماعی، امید به هنجارها( در جهت با، ب

آینده، فعال گرایی، آینده نگری، آگاهی، خردورزی گام 

بردارد و هر خه تقدیرگرایی در نظام فرهنگی کمتر باشد 

 .گرایش شهروندان به بیمه های عمر بیشتر خواهد شد

درآمد  تاثیرتوزیع ( به بررسی3342مطیعی ) ملک

پرداخت و بر  3333-3333عمر در ایران بیمه برتقاضای

 بر دار معنی و مثبت تاثیر درآمد توزیعاساس یافته او 

 درآمد تر متعادل توزیع واقع در. دارد عمر بیمه تقاضای

 نرخ همچنین. گردد می عمر بیمه تقاضای کاهش به منجر

 داشته عمر بیمه تقاضای بر دار معنی و منفی تاثیر تورم

 تاثیر باسوادی نرخ و سرانه ملی درآمد متغیرهای. است

 توجه با. داشتند عمر بیمه تقاضای بر دار معنی و مستقیم

 تقاضای بر منفی تاثیر تکفل بار که شد مشاهده نتایج، به

 دار معنی آماری لحاظ از که داشته ایران در عمر بیمه

 .نبود

 موثر عوامل ( نیز با بررسی3342زرباف و همکاران )

 تهران شهر در موانع کشف رویکرد با عمر بیمه توسعه در

 ها آن علمی انتظار (سامان بیمه شرکت: موردی مطالعه)

 ساختاری، عوامل معنادار و مثبت مستقیم، تاثیر بر مبنی

 بر تامین و پشتیبانی و فرهنگی-اجتماعی اقتصادی،

 .گردید واقع قبول مورد عمر بیمه توسعه

( به بررسی عوامل سازمانی، 2232) 2جین ون

فرهنگی بر توسعه بیمه عمر  –بازاریابی، اجتماعی 

پرداخت بر اساس یافته او افزایش هزینه های اقتصادی، 

تأخیر در بازپرداخت وام، تعداد وام بگیران، تعداد زنان وام 

گیرنده، نسبت ضریب نفوذ بیمه عمر، تعداد افراد خانواده، 

 3تأثیر می گذارد.کوراک و همکاران بر توسعه بیمه عمر

( تأثیر عوامل اجتماعی و دموگرافیکی در توسعه 2233)

بیمه عمر در کشور کرواسی را بررسی نمودند بر اساس 

یافته آنان سن، تحصیالت از عواملی هستند که در توسعه 

بیمه عمر تأثیر دارند اما وضعیت تأهل، تعداد اعضای 

یمه عمر نقش معنی داری خانواده و جنسیت در توسعه ب

 ندارند.

( به بررسی تجارت بیمه عمر در ایالت 2233) 9آکپان

 آکوان آیبوم کشور نیجریه پرداخت. بر اساس یافته او

 تیرضا ،یتفاوت یب مه،یفرهنگ ب نییدرآمد، سطر پا

 تیشفاف ،فایده -تحلیل هزینهارالعات،  یفناور ،یمشتر

بیمه عمر در کشور از جمله عواملی هستند که بر تجارت 

های فراروی  نیجریه تأثیر گذاشته است و در واقع خالش

 توسعه بیمه عمر در نیجریه هستند.
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مدل مفهومی پژوهش متغیرها، ابعهاد و رابطهه آنهها را    

به گونه ای منسجم نشان می دهد و اساس کار پژوهشهی  

را تشکیل می دهد. هدف از پژوهش بررسی نقهش مؤلفهه   

بیمهه عمهر از دیهدگاه کارکنهان      اضایتقهای فرهنگی در 

( 3بیمه مرکزی می باشد که این عوامل در شکل شهماره) 

آورده شهده اسههت. ایههن ابعههاد و مؤلفههه هههای فرهنگههی از  

گرفته شهده اسهت و در    (3343، 23،پور نیحسپژوهش )

 قالب یک مدل آورده شده است.  

 

 
 (: مدل مفهومی پژوهش1شكل شماره )

 نز وپارس تالکوت نظریه کنش اجتماعیمنبع:  

 

 هاي پژوهش فرضیه
 از بیمهه عمهر   تقاضای های فرهنگی بر مؤلفه فرضیه اول:

 مرکزی تاثیر دارد. بیمه دیدگاه کارکنان

تاثیر  عمربیمه  تقاضای بر اعتماد اجتماعی فرضیه دوم:

 دارد.

 تاثیر دارد. بیمه عمر تقاضای آینده نگری بر فرضیه سوم:

تاثیر  بیمه عمر تقاضای تقدیرگرایی بر فرضیه چهارم:

 دارد.

 تاثیر دارد. بیمه عمر تقاضای آگاهی بر فرضیه پنجم:

 تاثیر دارد.بیمه عمر  تقاضایبر  یخردورز فرضیه ششم:

 

 روش پژوهش
هدف، از نوع تحقیقات پژوهش حاضر با توجه به 

 محقق که این به توجه با خنین کاربردی است. هم

 مرکزی بیمه کارکنان نظرات و ها دیدگاه بررسی درصدد

 از واقع در. است پیمایشی نوع از تحقیق باشد، می ایران

 می تحقیق های داده عینی توصیف به محقق که آنجا

 جمع برای که آنجا از و توصیفی تحقیق روش پردازد

 روش است؛ کرده استفاده پرسشنامه از ارالعات آوری

 .گردد می محسوب پیمایشی

کارکنان  هیدر پژوهش حاضر شامل کل یجامعه آمار

باشد که حجم آنها  یم 3343در سال  رانیا یمرکز مهیب

 یمنفر  333آمار در سال مذکور مجموعاً  نیربق آخر

نفر  222از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم  باشد.

با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد که 

پرسشنامه در جامعه  292برای جلوگیری از افت نمونه 

پرسشنامه به محقق  223آماری اجرا شد و در نهایت 

برگشت داده شد. به منظور نمونه گیری نیز پس از برآورد 

روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده حجم نمونه از 

 گردید. 

 

 ابزارهاي پژوهش

بر اساس بررسی پیشینه پژوهش مؤلفه های فرهنگی، 

 مهیبی آگاهیی، رگرایتقدی، نگر ندهیآی، اعتماد اجتماع

 یبراو خردورزی مورد شناسایی قرار گرفت. گذاران 

عمر از  مهیب یمؤثر بر تقاضا یفرهنگ یسنجش مؤلفه ها

 نیکرده است، با هم نیکه محقق تدو یپرسشنامه ا

 پنج مقیاس اساس بر این پرسشنامهعنوان استفاده شد. 

=  حدی تا ،9= زیاد ،3=  خیلی زیاد) لیکرت گزینه ای

سوال  33شد و شامل  تنظیم( 3= خیلی کم و 2= ،کم3

 می باشد.

میزان پایایی پرسشنامه این تحقیق به وسیله نرم افزار 

SPSS  و از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد،  22نسخه

 می باشند. 3که به شرح جدول شماره 

 

 

 

 

 ينگر ندهيآ

 يخردورز

 یآگاه

تقاضاي بیمه 

 عمر

 اعتماد اجتماعی

 تقديرگرايی
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 تحقیق هاي سنجه پايايی : میزان1جدول

 تعداد گويه طیف رديف
ضريب آلفاي 

 كرونباخ

 326/2 3 تقاضای بیمه عمر 3

 343/2 6 اعتماد اجتماعی 2

 333/2 9 تقدیرگرایی 3

 334/2 3 آینده نگری 9

 339/2 6 خردورزی 3

 322/2 3 آگاهی 6

 

 يافته هاي پژوهش

جهت بررسی نرمال بودن توزیع داده های متغیر های 

استفاده شده  اسمیرنوف-کلموگروف تحقیق از آزمون

 است.

( مشاهده می شود که 2بر اساس یافته های جدول )

اسمیرنوف برای -در سطر معناداری آزمون کلموگروف

تمامی متغیرهای مورد آزمون بزرگتر از خطای نوع اول 

برآورد شده است و بنابراین فرض صفر این آزمون  23/2

مبنی بر نرمال بودن توزیع احتمالی نمرات رد نمی شود. 

توان از آزمون پارامتری  آزمون میبنابراین به منظور 

 پیرسون و رگرسیون استفاده کرد.

 های فرهنگی بر مؤلفه: پژوهش اول فرضیه بررسی

مرکزی تاثیر  بیمه دیدگاه کارکنان از بیمه عمر تقاضای

 دارد.

 بر فرهنگی های مؤلفهبرای بررسی رابطه بین 

از روش همبستگی پیرسون استفاده  عمر بیمه تقاضای

 ( ارائه شده است.3تایج آن در جدول )شد که ن

 نگری با ی آینده دهد که مؤلفه نشان می 3جدول 

( r =263/2رابطه مستقیم و مثبتی ) عمر بیمه تقاضای

 معنی دار است. 23/2وجود دارد که این رابطه در سطر 

توضیر اینکه عالمت دو ستاره )**( به معنی رابطه در 

به عبارت دیگر می باشد. ( >α 23/2داری ) سطر معنی

عمرمی  بیمه تقاضای افزایش منجر به نگری آیندهوجود 

شود.

 

 رگرسیونی مدل در هاي تحقیق مقاديرمتغیر بودن نرمال آزمون نتايج: 2 جدول

  
تقاضاي بیمه 

 عمر

 اعتماد

 اجتماعی
 خردورزي آگاهی تقديرگرايی نگري آينده

 پارامترهای نرمال
 339/3 933/3 323/3 323/3 226/3 933/3 میانگین

 333/3 333/2 633/2 692/2 623/2 693/2 انحراف استاندارد

 بیشترین اختالفات

 2323/2 243/2 239/2 236/2 263/2 239/2 قدر مطلق

 233/2 234/2 263/2 232/2 239/2 39/2 مثبت

 -236/2 -243/2 -239/2 -236/2 -263/2 333/2 منفی

 363/2 332/2 633/2 333/2 693/2 623/2 کلموگروف Zآماره 

 263/2 233/2 239/2 333/2 323/2 323/2 سطر معناداری

 

 عمر بیمه تقاضاي با فرهنگی هاي مؤلفه نیب ی:همبستگ3جدول 

  1 2 3 4 5 6 

      3 عمر بیمه تقاضای 1

     3 293/2 اجتماعی اعتماد 2

    3 **233/2 **263/2 نگری آینده 3

   3 **224/2 334/2 222/2 تقدیرگرایی 4

  3 **264/2 **393/2 **336/2 **233/2 آگاهی 5

 3 **236/2 **364/2 **333/2 **333/2 **336/2 خردورزی 6
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 عمر بیمه تقاضایبا  آگاهیی  مؤلفهبین همچنین 

( وجود دارد که این r = 233/2رابطه مستقیم و مثبتی )

معنی دار است. به عبارت دیگر  23/2رابطه در سطر 

عمرمی شود.  بیمه تقاضای افزایشمنجر به  آگاهیوجود 

با  ی خردورزی مؤلفهبین در ادامه نیز مشخص شد که 

( r = 336/2رابطه مستقیم و مثبتی )  عمر بیمه تقاضای

معنی دار است.  23/2وجود دارد که این رابطه در سطر 

 تقاضای افزایشمنجر به  خردورزیبه عبارت دیگر وجود 

 عمرمی شود. بیمه

 فرهنگی های در ادامه برای بررسی اینکه آیا مؤلفه

عمر را دارند، و همچنین  بیمه توانایی پیش بینی تقاضای

بین در پیش بینی  های پیش تعیین سهم هریک از متغییر

عمر از رگرسیون با ورود همزمان استفاده  بیمه تقاضای

( می توان 9شد. براساس تحلیل رگرسیون در )جدول 

نتیجه گرفت که مولفه های خردورزی، آینده نگری و 

به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به  آگاهی

 معادله نهایی رگرسیون برای توضیر تغییرات تقاضای

 9عمر، را دارا هستند. همانطور که در جدول  بیمه

مولفه های  R2مشاهده می شود بر اساس میزان ضریب 

از  333/2خردورزی، آینده نگری و آگاهی توانسته 

عمر را تبیین کند. عالوه  بیمه واریانس متغییر تقاضای

در پیش  فرهنگی های براین، برای تعیین سهم مولفه

(  Betaاس ضرایب رگرسیون)بر اس عمر بیمه بینی تقاضای

 آینده خردورزی، های می توان عنوان کرد که سهم مولفه

 339/2و  269/2، 399/2به ترتیب برابر با  آگاهی و نگری

می باشد. مولفه های اعتماد اجتماعی و تقدیرگرایی به 

دلیل نداشتن سهم معنادار در پیش بینی تقاضای بیمه از 

 معادله حذف شدند. 

 .دارد تاثیر عمر بیمه تقاضای بر جتماعیا اعتماد .3

 تقاضای و اجتماعی اعتمادبرای بررسی رابطه بین 

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که  عمر بیمه

 ( ارائه شده است.3نتایج آن در جدول )

 ( نشان می دهد ، بین اعتماد3یافته های جدول )

عمر رابطه مستقیم و مثبتی  بیمه تقاضای و اجتماعی

(293/2 = r وجود دارد که این رابطه در سطر آلفای )

 معنی دار نیست.  23/2

 .دارد تاثیر عمر بیمه تقاضای بر نگری . آینده2

 بیمه تقاضای و نگری آیندهبرای بررسی رابطه بین 

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن  عمر

 است.( ارائه شده 6در جدول )

 

 عمر بیمه تقاضايفرهنگی و  هاي بین مؤلفه : نتايج حاصل از رگرسیون با ورود همزمان براي بررسی رابطة پیش4 جدول

P T Beta
 

B R
2

 R متغییرهاي پیش بین 

223./ 343/9 399/2 936/2 

333/2 933/2 

 خردورزی

 آینده نگری 333/2 269/2 223/3 /.229

 آگاهی 333/2 339/2 242/2 /.233

 

 عمر بیمه تقاضاي و اجتماعی اعتماد:همبستگی بین 5جدول 

 متغیرها
نوع 

 همبستگی

میزان 

 همبستگی
 Rمجذور 
(R)

2 

 Rمجذور 

(R)
 هديل شدتع 2

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

 942/2 مثبت -222/2 222/2 293/2 پیرسون عمر بیمه تقاضای و اجتماعی اعتماد

 

 عمر بیمه تقاضاي و نگري آينده:همبستگی بین 6جدول 

 متغیرها
نوع 

 همبستگی

میزان  

 همبستگی
 Rمجذور 
(R)

2 

 Rمجذور 

(R)
 هديل شدتع 2

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

 223/2 مثبت 263/2 233/2 263/2 پیرسون عمر بیمه تقاضای و نگری آینده
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 ( نشان می دهد ، بین آینده6یافته های جدول )

عمر رابطه مستقیم و مثبتی  بیمه تقاضای و نگری

(263/2 = r وجود دارد که این رابطه در سطر آلفای )

رود که  معنی دار است. به این ترتیب انتظار می 23/2

افراد جامعه موجب نگری از سوی متقاضیان بیمه و  آینده

 در جامعه شود.  عمر بیمه تقاضای افزایش

 .دارد تاثیر عمر بیمه تقاضای بر تقدیرگرایی .3

 بیمه تقاضای و تقدیرگراییبرای بررسی رابطه بین 

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن عمر

 ( ارائه شده است.3در جدول )

هد، بین ( نشان می د3یافته های جدول همبستگی)

عمر رابطه مستقیم و مثبتی )  بیمه تقاضای و تقدیرگرایی

222/2 = r وجود دارد که این رابطه در سطر آلفای )

 معنی دار نیست.  23/2

 .دارد تاثیر عمر بیمه تقاضای بر آگاهی .9

از  عمر بیمه تقاضای و آگاهیبرای بررسی رابطه بین 

روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در 

 ( ارائه شده است.3جدول )

( نشان می دهد، بین 3یافته های جدول همبستگی)

عمر رابطه مستقیم و مثبتی  بیمه تقاضای و آگاهی

(233/2 = r وجود دارد که این رابطه در سطر آلفای )

ه رود ک معنی دار است. به این ترتیب انتظار می 23/2

از سوی متقاضیان بیمه و افراد جامعه موجب  آگاهی

 در جامعه شود.  عمر بیمه تقاضای افزایش

 .دارد تاثیر عمر بیمه تقاضای بر خردورزی .3

 عمر بیمه تقاضای و خردورزیبرای بررسی رابطه بین 

از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در 

 ( ارائه شده است.32جدول )

 

 

 عمر بیمه تقاضاي و تقديرگرايی: همبستگی بین 7جدول 

 متغیرها
نوع 

 همبستگی

میزان 

 همبستگی
 Rمجذور 
(R)

2 

 Rمجذور 

(R)
 هديل شدتع 2

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

 394/2 مثبت -229/2 223/2 222/2 پیرسون عمر بیمه تقاضای و تقدیرگرایی

 

 عمر بیمه تقاضاي و آگاهی: همبستگی بین 8جدول 

 نوع همبستگی متغیرها
میزان 

 همبستگی
 Rمجذور 
(R)

2 

 Rمجذور 

(R)
 هديل شدتع 2

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

 223/2 مثبت 239/2 236/2 233/2 پیرسون عمر بیمه تقاضای و آگاهی

 

 عمر بیمه تقاضاي و خردورزي: همبستگی بین 9جدول 

 نوع همبستگی متغیرها
میزان 

 همبستگی
 Rمجذور 
(R)

2 

 Rمجذور 

(R)
 هديل شدتع 2

جهت 

 همبستگی

سطح معنی 

 داري

 229/2 مثبت 333/2 393/2 336/2 پیرسون عمر بیمه تقاضای و خردورزی

 

 عمر مهیب يبر تقاضا یفرهنگ يمؤلفه ها يبند تياولو یبررس يبرا دمنيفر آزمون :11جدول

 df sig اولويت میانگین رتبه مولفه ها
 خهارم 33/2 یاعتماد اجتماع

9 233/2 

 دوم 33/2 ینگر ندهیآ

 پنجم 23/2 ییرگرایتقد

 سوم 33/2 یآگاه

 اول 26/3 یخردورز
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( نشان می دهد، بین 4یافته های جدول همبستگی)

عمر رابطه مستقیم و مثبتی  بیمه تقاضای و خردورزی

(336/2 = r وجود دارد که این رابطه در سطر آلفای  )

رود که  معنی دار است. به این ترتیب انتظار می 23/2

از سوی متقاضیان بیمه و افراد جامعه موجب   خردورزی

 در جامعه شود.  عمر بیمه تقاضای افزایش

 یمؤلفه های بند تیاولو یبررس یبرادر ادامه 

 مهیب  کارکنان دگاهیعمر از د مهیب یبر تقاضا یگفرهن

  . شد استفاده دمنیفر آزمون از ،یمرکز

 بهه  توجهه  بامالحظه می شود،  32همانطور در جدول 

 یخردورز مولفه: فرهنگی مولفه نیبا،تر ها، رتبه نیانگیم

 ینگر ندهیآ مولفه بیترت به آن از بعد و باشد یم( 26/3)

و  (33/2) یاعتماد اجتمهاع مولفه  ،(33/2ی )آگاه ،(33/2)

 .دارد قرار( 23/2) ییرگرایتقد مولفه

 

 بحث و نتیجه گیري
 های مؤلفهنتایج این تحقیق، نشان می دهد که، بین 

رابطه مستقیم و مثبتی  عمر بیمه تقاضایبا  فرهنگی

منجر به  فرهنگی های مؤلفهوجود دارد. به عبارت دیگر 

این تحقیق می شود. نتایج  عمر بیمه تقاضایافزایش 

 بیمه تقاضای با نگری آینده ی مؤلفهنشان می دهد که، 

 دیگر عبارت به . دارد وجود مثبتی و مستقیم رابطه عمر

 عمرمی بیمه تقاضای افزایش به منجر نگری آینده وجود

 عمر بیمه تقاضای با آگاهی ی مؤلفه بین همچنین. شود

 وجود دیگر عبارت به دارد وجود مثبتی و مستقیم رابطه

 در. شود عمرمی بیمه تقاضای افزایش به منجر آگاهی

 با خردورزی ی مؤلفه بین که شد مشخص ادامه نیز

 به دارد وجود مثبتی و مستقیم رابطه عمر بیمه تقاضای

 تقاضای افزایش به منجر خردورزی وجود دیگر عبارت

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد  .شود عمر می بیمه

آگاهی پیش  و نگری آینده خردورزی، های که مولفه

پور  عمر هستند. حسین بیمه بینی کننده افزایش تقاضای

ین اعتماد اجتماعی، ( نیز به این نتیجه رسید که ب3343)

امید به آینده، فعال گرایی، آینده نگری، تقدیرگرایی، 

 و توسعه بیمه عمر اهلآگاهی، خردورزی، جنسیت و ت

های تحقیق تأیید شد.  رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه

به عبارتی هرخه میزان اعتماد اجتماعی، امید به آینده، 

فعال گرایی، آینده نگری، آگاهی و خردورزی شهروندان 

های عمر  بیشتر باشد، میزان گرایش شهروندان به بیمه

قیق هر خه نظام بیشتر خواهد شد. با توجه به مدل تح

فرهنگی ) ارزشها، باورها و هنجارها( در جهت با، بردن 

اعتماد اجتماعی، امید به آینده، فعال گرایی، آینده نگری، 

آگاهی، خردورزی گام بردارد و هر خه تقدیرگرایی در 

نظام فرهنگی کمتر باشد گرایش شهروندان به بیمه های 

ا بخشی از نتیجه این تحقیق ب .عمر بیشتر خواهد شد

 (، که تاثیر3342همکاران ) و نتایج تحقیق زرباف

 اقتصادی، ساختاری، عوامل معنادار و مثبت مستقیم،

 بیمه توسعه بر تامین و پشتیبانی و فرهنگی-اجتماعی

باشد. نتیجه این  تایید قرار داد، همسو می مورد عمر

( که 2233) 3تحقیق با بخشی از نتایج تحقیق آکپان

 تیرضا ،یتفاوت یب مه،یفرهنگ ب نییپادرآمد، سطر 

 تیشفاف ،فایده -تحلیل هزینهارالعات،  یفناور ،یمشتر

از جمله عواملی که بر تجارت بیمه عمر در کشور  را

های فراروی  نیجریه تأثیر گذاشته است و در واقع خالش

 باشد. توسعه بیمه عمر در نیجریه دانسته است، همسو می

 این بود که بین اعتمادنتایج این تحقیق بیانگر 

 عمر رابطه معناداری وجود ندارد. بیمه تقاضای و اجتماعی

 افزایشمنجر به افزایش  اجتماعی اعتمادبه عبارت دیگر 

این نتیجه با نتایج لی و  می شود.ن عمر بیمه تقاضای

( 2223( و لینگویلر )2229(؛ هاتکاور )2223همکاران )

 همسو می باشد. 

 تقاضایو  نگری آیندهدهد که، بین  نتایج نشان می

رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. به عبارت  عمر بیمه

می  عمر بیمه تقاضایمنجر به افزایش  نگری آیندهدیگر 

 نگری آیندهشود. همچنین نتایج بیانگر این است که، 

باشد. عالوه براین،  می عمر بیمه تقاضایتبیین کننده 

پیش بینی کننده  نگری آیندهنتایج نشان می دهد که 

حسین این نتیجه با نتایج  می باشد. عمر بیمه تقاضای

( همسو و هماهنگ می باشد. حسین پور 3343) پور

و  ین آینده نگری( به این نتیجه دست یافت که ب3343)

رابطه معنادار وجود دارد و فرضیه  توسعه بیمه عمر

 تحقیق تأیید شد. به عبارتی هرخه میزان آینده نگری

شهروندان بیشتر باشد، میزان گرایش شهروندان به بیمه 

همچنین این نتیجه با نتایج  های عمر بیشتر خواهد شد.



   ايران  مرکزی بيمه مورد مطالعه: عمر با تاکيد بر آينده نگری بيمه تقاضای بر فرهنگي های مؤلفه تأثير ميزان بررسي/    02

 

 را بر آینده از ( که تاثیر نگرانی3342مهدوی و همکاران )

دانسته اند همسو می  معنادار اثر عمر بیمه تقاضای میزان

 .باشد

 تقدیرگرایی ونتایج این تحقیق بیانگر این بود که بین 

به عبارت  عمر رابطه معناداری وجود ندارد. بیمه تقاضای

می ن عمر بیمه تقاضای افزایشمنجر به  تقدیرگراییدیگر 

(، حسین 3333. نتایج این تحقیق با نتایج تاجدار )شود

( همخوانی دارد. 3433( و برنت و پالمر )3343پور )

 اضایتقو  آگاهینتایج نشان می دهد که، بین همچنین 

رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. به عبارت  عمر بیمه

می شود.  عمر بیمه تقاضایمنجر به افزایش  آگاهیدیگر 

تبیین کننده  آگاهیهمچنین نتایج بیانگر این است که، 

می باشد. عالوه براین، نتایج نشان می  عمر بیمه تقاضای

نیز  عمر بیمه تقاضایپیش بینی کننده  آگاهیدهد که 

  باشد. یم

 بیمه تقاضایو  آگاهینتایج نشان می دهد که، بین 

رابطه مستقیم و مثبتی وجود دارد. به عبارت دیگر  عمر

می شود.  عمر بیمه تقاضایمنجر به افزایش  آگاهی

تبیین کننده  آگاهیهمچنین نتایج بیانگر این است که، 

می باشد. عالوه براین، نتایج نشان می  عمر بیمه تقاضای

نیز  عمر بیمه تقاضایپیش بینی کننده  آگاهیدهد که 

  باشد. می

و  خهردورزی نتایج نشان می دههد کهه، بهین    در ادامه 

رابطه مستقیم و مثبتی وجهود دارد. بهه    عمر بیمه تقاضای

 عمر بیمه تقاضایمنجر به افزایش  خردورزیعبارت دیگر 

 خهردورزی می شود. همچنین نتایج بیانگر این است کهه،  

می باشهد. عهالوه بهراین،     عمر بیمه تقاضایتبیین کننده  

پهیش بینهی کننهده     خهردورزی نتایج نشان می دهد کهه  

( نیز 3342زرباف و همکاران ) باشد. می عمر بیمه تقاضای

 اقتصهادی،  سهاختاری،  به این نتیجه رسهیدند کهه عوامهل   

 بیمهه  توسهعه  بهر  تهامین  و پشتیبانی و فرهنگی-اجتماعی

 معنادار دارد. و مثبت مستقیم، تاثیر عمر

 

 پژوهشبر نتايج  مبتنیپیشنهادات 
با توجه به نتایج تحقیق و تاثیر مثبت و مستقیم  (3

 شود: می  ، پیشنهادعمر بیمه تقاضای بر نگری آینده

  بیمه مرکزی ایران بعد آینده نگری را از رریق

تبلیغات مناسب در این زمینه مورد توجه ارایه 

 قرار دهد.

  تغییر فرهنگ به نفع اختصاص بخشی از درآمد

 این امر باید  ،خانوارها به خرید بیمه عمر

به صورت اصولی و برای بلند مدت و بطور مستمر 

 ، افرادی جامعهصورت گیرد تا آحاد 

ریسک گریز و آینده نگر باشند. ضمناً آموزش 

 د به نحوی باشد که والدین برای خانواده بای

پس از مرگ خود هم در جهت تأمین رفاه 

 فرزندان خویش برنامه ریزی نمایند .

  اصالح فرهنگ سهل بیمه مرکزی ایران نسبت به

تفاوت بودن نسبت به آتیه خود و  انگاری و بی

گسترش  ریزی برای آن فرزندان و نداشتن برنامه

 ه را فراهم نماید.داده و زمینه افزایش تقاضای بیم

 مستقیم و مثبت تاثیر و تحقیق نتایج به توجه با (2

 می شود: پیشنهاد عمر، بیمه تقاضای بر آگاهی

 های عمر و آشنایی با  ارالع رسانی در مورد بیمه

شیوه های پس انداز از رریق این بیمه ها و 

آگاهی دادن به مردم در مورد خطر فوت 

اده و یا ایام سرپرست خانواده و عدم تأمین خانو

کهولت و پیری و ناتوانی از رریق رسانه های 

گروهی، مجالت، نشریات و یا آموزش های درون 

سازمان ها، اداره جات و موسسات به کارمندان و 

 . کارگران

  تأسیس مراکز آموزش عالی و دانشکده های

متعدد در سراسر کشور برای تربیت نیروی 

مدیریت بیمه و متخصص و کارآمد در رشته های 

اقتصاد بیمه و علم اکچوئری به منظور یادگیری 

 . مبانی قیمت گذاری بیمه عمر در فضای رقابتی

  ارتبا  مستمر شرکتهای بیمه و بیمه مرکزی با

دانشگاهها و مراکز آموزشی بیمه به منظور این که 

هم شرکت های بیمه از علوم بیمه و اکچوئری 

شیوه های سنتی  آگاهی یابند و فق  به تجربه و

اکتفاء نکرده و روشهای مدرن و تخصصی را وارد 

کار خود کنند و هم اینکه دانشجویان این رشته 

ها از نزدیک با بازار کار رشته خود آشنا شده و 
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حتی دوره های عملی و کارآموزی را به رور 

  .جدی در شرکتهای بیمه بگذرانند

 و  تالش پیگیر برای تدوین، تالیف و ترجمه کتب

مقا،ت بیمه ای علی الخصوص موضوعات مختلف 

در بیمه های عمر برای از بین بردن فقر علمی 

کشور در این زمینه و برقراری نشستها و 

کنفرانسهای بیمه ای برای تبادل ارالعات، برسی 

  .مشکالت و ارائه ی راهکارها

  بازاریابان بیمه آگاهی افراد جامعه را در زمینه

 ارتقاء دهند.مزایای بیمه عمر 

 مستقیم و مثبت تاثیر و تحقیق نتایج به توجه با (3

 می شود: پیشنهاد عمر، بیمه تقاضای بر خردورزی

   با ارایه تحلیل های منطقی مبنی بر لزوم نیاز

به بیمه عمر که مبتنی بر نگرش علمی می 

باشد زمینه افزایش تقاضای بیمه عمر را ایجاد 

 گردد.

  های بیمه عمر  معرفی و تبلیغ امتیازات و مزیت

و تسهیالت و خدمات آن از جمله معافیت های 

مالیات، پرداخت وام و ماهیت سودمندی بیمه 

 های عمر جهت افزایش تقاضای بیمه عمر.

با توجه به باورهای فرهنگی مردم ایران، از قبیل زبان،  (9

ادبیات، باورهای فرهنگی و مذهبی، رویدادها و 

وادث گذشته، شیوه معیشت یا اقتصاد و فضای ح

جغرافیایی محی  زندگی افراد است، شرکت های 

بیمه پس از شناخت باورها باید محصو،تی را ارائه 

دهند که بیشترین تطابق را با باورهای افراد داشته 

 باشد تا با استقبال مردم مواجه شوند.

یق با، بردن اعتماد مردم به شرکت های بیمه از رر (3

بیمه شدگان و  پرداخت سریع و به موقع خسارت به

پایبندی شرکت های بیمه به انجام تعهدات پرداخت 

 غرامات بیمه های عمر.

بررسی راهکارهای اشاعه و تعمیم فرهنگ بیمه در  (6

جامعه و اجرایی نمودن آن با ایجاد کمیته ای متشکل 

از نمایندگان صنعت بیمه، آموزش و پرورش و آموزش 

 عالی

تغییر فرهنگ بیمه عمر از آموزش کودکان در مدارس  (3

 تا دانشگاه و شناساندن آن در کتب درسی.

متولیان فرهنگ سازی در جامعه از قبیل صدا و  (3

 سیما، آموزش و پرورش، رسانه های جمعی 

می توانند در جهت افزایش تقاضای بیمه عمر و 
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خانواده برای تامین امنیت مالی خانواده شان از 

رریق استفاده از مزایای بیمه های عمر در صورت 

 فوت بیمه شده.

  با توجه به اینکه فروش بیمه عمر یک کار

اعتقادی است، در شرای  بد اقتصادی اولین 

خیزی که خانواده ها از سبد اقتصادی خانوار کنار 

می گذارند بیمه است؛ لذا شرکت های بیمه باید 

به دنبال ایجاد اعتماد در جامعه باشند تا در هر 
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تسهیالت و خدمات آن از جمله معافیت های 

طه مالیاتی و پرداخت وام، تا آگاهی مردم در راب

 با ماهیت سودمندی بیمه های عمر افزایش یابد.
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